Way Up Yoga & Mindfulness
Inschrijfformulier
Ondergetekende schrijft zich in voor yogales, heeft de Voorwaarden gelezen en gaat hiermee akkoord:
Naam: ___________________________________________
Adres: ___________________________________________
Postcode/plaats: ___________________________________
Telefoonnr: __________________ Geboortedatum: _______
E-mail: ___________________________________________
Datum: ___________________________________________
Handtekening: _____________________________________
De kosten zijn € 28,50 per maand; het banknummer is NL57 ASNB 070.80.87.817 t.n.v. J.M. Viergever –
Kruidenier te Veenendaal. Graag je betaling vòòr aanvang van de desbetreffende maand.

Algemene Voorwaarden
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. Way Up Yoga is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel in welke vorm dan ook.
4. De leszaal wordt slechts betreden zonder buitenschoeisel.
5. Deelname is doorlopend. De deelname kan mondeling of schriftelijk worden opgezegd voor de eerste dag van
de volgende maand. De opzegtermijn is 1 maand.
6. De kosten voor deelname zijn € 28,50 per maand*, gebaseerd op 1 yogales per week. De kosten dienen te
worden voldaan vòòr aanvang van de desbetreffende maand.
7. De maandelijkse kosten zijn verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer meedoet aan de lessen.
8. Indien deelnemer verhinderd is voor een les of van les wil wisselen, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden
bij de docente. In overleg kan hij deelnemen aan een andere groep, voorzover er ruimte is.
9. Bij langdurige ziekte is alleen de eerste volledige ziekte kalendermaand voor rekening van de deelnemer. Als het
weer oppakken van de lessen niet mogelijk blijkt, geldt de eerste ziektemaand als opzegmaand.
10. Terugvordering van geld is in geen geval mogelijk.
11. 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.
12. In de prijs zijn feestdagen en schoolvakanties verrekend. In de vakantie in de zomer is geen lesgeld verschuldigd.
13. Indien de deelnemer buiten de schoolvakanties op vakantie gaat, kan dit op verzoek worden verrekend, mits
deelnemer hierdoor meer dan 1 yogales mist. Is deelnemer langer dan een maand weg, dan vervalt zijn plaats.
Bij herstart van deelname wordt bekeken in welke groep ruimte is om aan te sluiten. Wil deelnemer zijn plaats
behouden tijdens zijn afwezigheid, dan betaalt hij door, waarbij de eerste maand voor rekening van Way Up
Yoga is.
14. Als de docente buiten de schoolvakanties op vakantie gaat, is er vervanging of wordt het lesgeld verrekend.
15. Way Up Yoga behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en tarieven te wijzigen.

