Algemene Voorwaarden
Way Up Yoga & Way Up Mindfulness

1. Way Up Yoga & Way Up Mindfulness, hierna te noemen: ‘Way Up Yoga’, is niet
aansprakelijk voor de eigendommen van de deelnemer.
2. De deelnemer beseft dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich
meebrengt.
3. In de lessen geeft de docente aan dat deelnemers zelf hun lichamelijke grenzen
moeten bepalen voor wat betreft de lichamelijke oefeningen. Hierbij is de eigen
verantwoordelijkheid groot. Way Up Yoga kan dus nooit aansprakelijk worden
gesteld voor eventueel lichamelijk letsel in welke vorm dan ook.
4. Deelname is doorlopend. De deelname kan mondeling of schriftelijk worden
opgezegd voor de eerste dag van de volgende maand. De opzegtermijn is 1 maand.
5. De kosten voor deelname zijn € 28,50 per maand*, gebaseerd op 1 yogales per week.
De kosten dienen te worden voldaan in de eerste helft van de desbetreffende
maand.
6. De maandelijkse kosten zijn verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer
meedoet aan de lessen van Way Up Yoga.
7. Indien deelnemer verhinderd is voor een les of van les wil wisselen, dient hij dit zo
spoedig mogelijk te melden bij de docente.
8. Terugvordering van geld is in geen geval mogelijk.
9. In de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les. Uitzondering hierop is de
zomervakantie: in deze periode is er gedurende 4 ½ week geen les. De data van deze
vakantieperiode worden ruim van tevoren bekendgemaakt door de docente.
10. In de prijs zijn feestdagen en schoolvakanties verrekend. In de 4 ½ week vakantie in
de zomer is er geen lesgeld verschuldigd.
11. Indien de deelnemer buiten de schoolvakanties op vakantie gaat, kan dit op verzoek
worden verrekend, mits deelnemer hierdoor meer dan 1 yogales moet missen.
12. Indien de docente buiten de schoolvakanties op vakantie gaat, zorgt zij voor
vervanging of wordt het lesgeld verrekend.
13. Way Up Yoga behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en tarieven te
wijzigen.

*Banknummer: NL57 ASNB 070.80.87.817 t.n.v. AnneMarie Viergever te Veenendaal

