
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid 
1.1    Deelname aan de activiteiten van Flow-Yoga geschiedt op eigen risico.  De leerling is en 
blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk. 
1.2    Raadpleeg bij twijfel over lijf en/of gezondheid altijd een (huis)arts. Ook indien er 
twijfel bestaat of het raadzaam is om deel te nemen aan yogales. 
1.3    Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele lichamelijke of 
mentale gezondheidsklachten.  
1.4    Informeer de leraar altijd in geval van verandering(en) in de gezondheid. 
1.5    Geef een zwangerschap direct door aan de leraar.  
1.6    Het is wenselijk dat de leerling doorgeeft wanneer zij menstrueert. 
1.7    Onderbreek de activiteit wanneer het niet goed voelt  (b.v. pijn, kramp, duizeligheid, 
misselijkheid etc.) en overleg met de docent.  
1.8    Volg de aanwijzingen van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is. 
1.9    Flow-Yoga is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens, of na een 
les is ontstaan. 
1.10  Flow-Yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de 
leerling. 
1.11  Schade die door de leerling al dan niet opzettelijk, of door onoordeelkundig gebruik 
toegebracht wordt aan eigendommen van Flow-Yoga, dienen te worden vergoed. 
1.12  De deelnemer kan gebruik maken van een yogamat van Flow-Yoga. Het verdient echter 
de voorkeur om een eigen mat aan te schaffen. 

  
Artikel 2 Inschrijven 
2.1     De leerling sluit een maandelijks yoga-abonnement af. 
2.2     Een yoga-abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
2.3     Geef wijziging(en) in de persoonsgegevens of overige informatie die relevant kan zijn, 
direct door aan Flow-Yoga 
 
Artikel 3 Betalen 
3.1     De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door contante betaling 
op de eerste les van de maand, of het overmaken per bank in de eerste week van de maand. 
3.2     Bij een openstaande vordering behoudt Flow-Yoga zich het recht voor de betreffende 
leerling de toegang tot de school te ontzeggen.  
De betalingsverplichting blijft wel van kracht.  
3.3     Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de leerling is in geen geval 
mogelijk.  
3.4    Indien de leerling niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een 
uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 3 maanden daarna. Dit 
gebeurt altijd in overleg met Flow-yoga.  
3.5    Indien een leerling geen gebruik maakt van het recht van inhalen van de les(sen), vindt 
er geen restitutie plaats van het lesgeld.  
3.6    Bij afwezigheid (ook i.v.m. vakanties buiten de vakanties van de studio) ben je wel 
lesgeld verschuldigd. 
3.7    Nieuwe leerlingen kunnen een gratis proefles volgen. 



3.8    Indien de leerling halverwege de maand begint met yogales, betaalt de leerling 12 euro 
per les, tot de eerste volle maand.  
3.9.   Wanneer de leerling een nieuwe leerling aanbrengt, welke zich inschrijft. Krijg de 
leerling een verassing. Vraag naar de verassing van het moment. 
4.0    Gedurende de maand augustus is Flow-Yoga gesloten. Gedurende deze maand hoeft 
geen lesgeld betaald te worden. Tijdens alle andere vakanties is wel lesgeld verschuldigd. 
 
Artikel 4 opzeggen 
4.1    Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient bij 
voorkeur persoonlijk, of anders per email aan Flow-Yoga te worden doorgegeven.  
4.2    Stopzetting van het abonnement kan niet met terugwerkende kracht. 
 
Artikel 5 Lessen 
5.1    De lessen vinden plaats op verschillende momenten in de week. Zie rooster. 
5.2    De tijdsduur van de lessen bedraagt 5 kwartier. 
 
Artikel 6 Zwangerschap of ziekte  
6.1     Bij langdurige ziekte, blessure of letsel kan in overleg met Flow-Yoga het lidmaatschap 
voor bepaalde tijd worden opgeschort.  
6.2     In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga 
afgeraden. Indien de leerling toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op 
eigen risico en verantwoordelijkheid.  
6.3     Indien de leerling wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een 
opzegtermijn van één maand.  
 
Artikel 7  Feestdagen, vakantie en annulering lessen  
7.1    Flow-Yoga sluit samen met alle  basisschoolvakanties en zal ook gesloten zijn tijdens 
officiële feestdagen. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via de website, mondeling en 
posters in de studio.  
7.2    Flow-Yoga is gedurende de maand augustus gesloten. Er is die maand geen lesgeld 
verschuldigd. Bij voldoende belangstelling kunnen er zomerlessen aangeboden worden. 
7.3    Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene 
omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan de leerling de les tot 
maximaal 3 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Flow-Yoga.  
 
Artikel 8  Wijzigingen lesrooster, prijzen. 
8.1    Flow-Yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen 
van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website, mondeling en posters in de 
studio.  
8.2    Flow-Yoga behoudt zich het recht voor het totaal aantal leerlingen te beperken 
alsmede de openings-, sluitings- en lestijden te wijzigen of de lessen te annuleren, zonder 
dat hieraan door de cursist enig recht kan worden ontleend. Annulering geschiedt via de 
website en/of aankondiging op de school 
 


