Reglement Yoga Studio Bij-Hanneke
Afspraken en adviezen ten behoeve van een zorgvuldige yogabeoefening.
1. De Yoga en meditatie les
 Yoga is een prachtig cadeau dat je aan jezelf geeft. Het is geen wedstrijd, je kan het niet
vergelijken met bewegen of sporten, gewoonweg omdat het een ervaringstocht is in je eigen
fysieke zelf en niet alleen dat. Ieder doet dit op zijn eigen manier en is met zijn of haar eigen
proces bezig.
2. Het Yoga abonnement
 Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan en heeft een minimale looptijd van een
maand.
 Voorafgaand aan het afsluiten van een abonnement kan een gratis proefles worden gevolgd
 Voor het opzeggen van het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand
 In geval van onderbreking van het abonnement kunnen lessen gedurende de maand worden
gevolgd tegen het tarief van 10 euro per les.
3. De kosten
 De kosten voor het maandabonnement bedragen 40 euro per maand.
 De kosten voor een losse les in groepsverband bedraagt 12,50 euro per les.
 De kosten voor een privé yogales bedragen 40 euro per les.
 Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 Het abonnementsgeld dient te zijn voldaan voorafgaand aan de nieuwe Yoga maand, hetzij
contant of per bank.
 Mocht je nu onverhoopt een keer niet kunnen, dan mag je de les een andere keer inhalen
binnen dezelfde maand wanneer je dit uiterlijk 24 uur van tevoren hebt gemeld. Hierna
komt deze les te vervallen.
 Een Yoga les die komt te vervallen vanwege sluiting van de Yoga studio hoeft niet te worden
betaald. Indien deze les niet kan worden ingehaald dan kan de betreffende les worden
verrekend met de vergoeding van de daaropvolgende maand tegen het tarief van 10 euro
per gemiste les.
4. Aansprakelijkheid
 Door deel te nemen aan de Yoga lessen of andere programma's en activiteiten ga je er mee
akkoord Praktijk Bij-Hanneke niet aansprakelijk te stellen voor eventuele tijdens de les
opgelopen blessures.
 Praktijk Bij-Hanneke is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

