Algemene voorwaarden Taste of Yoga
Deelname
Deelname aan de yogalessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bij
opgave van bepaalde medische redenen, kan de docent overwegen u eerst door te verwijzen
naar een dokter alvorens u deel te laten nemen aan de yogalessen.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar sigridfluit@gmail.com. Vermeld in uw
mailbericht bijzonderheden, lichamelijke en/of psychische klachten, zodat hiermee rekening
gehouden kan worden tijdens de lessen. Indien nodig, zal er vooraf een overleg plaats
vinden. Wanneer er geen plaats is, kan u op een wachtlijst geplaatst worden. Wanneer u hier
geen gebruik (meer) van wilt maken, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk door te geven.
Lesgeld
Het lesgeld staat vermeld op de www.tasteofyoga.wordpress.com. Wanneer u niet tijdig aan
de betalingsverplichting voldoet, kan de docent u de les weigeren. Inschrijven is pas
definitief, als de betaling uiterlijk 1 week voor de eerste les is ontvangen. Omdat het
privélessen betreft (maximaal 3 volwassenen tegelijk), bepaalt u samen met de docent
vooraf de vaste dag en het tijdstip van de les.
Afmelden voor een les
Wanneer u onverwachts verhinderd bent, geeft u dit minimaal 8 uur voor de les door (via
een appje, bellen of per mail). De les kan in dezelfde week worden ingehaald. Wanneer er in
die week geen andere mogelijkheid is tot het volgen van een les, vervalt de les. Wanneer u
een langere periode niet kunt komen, zal er in goed overleg naar een oplossing gezocht
worden.
Bereikbaarheid
Mocht er tijdens de les iets gebeuren, dan is het - in uw belang - dat docent iemand voor u
kan bereiken. Daarom graag het mobiele telefoonnummer van die persoon bij de
aanmelding doorgeven.
Begin en eindtijd
Wanneer u samen met iemand de yogales volgt, is het van belang dat u niet op elkaar hoeft
te wachten. Docent verzoekt u 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Wanneer u meer
dan 5 minuten te laat bent, kunt u niet meer mee doen. Dit is, omdat de les met een
ontspanningsoefening begint en laatkomers de rust verstoren.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Docent is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij ernstige lichamelijke
klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de
mogelijkheden behoort.
Docent stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van uw
eigendommen. Docent stelt u aansprakelijk voor eventuele schade die door u wordt
aangericht aan de yogaruimte, het huis en/of de inventaris.

