Algemene Voorwaarden YogAurora
Lidmaatschap en betaling








Deelnemers aan de Yogalessen hebben een maand opzegtermijn.
Opzegging dient schriftelijk / per mail te worden gedaan, vóór de
aanvangende opzegmaand.
De contributie bedraagt €35,- per maand.
Deelnemer dient het verschuldigde lesgeld vóór de eerste van de maand te
betalen middels overschrijving naar ING bankrekeningnummer
NL25 INGB 0671 1963 08 ten name van A. Izzo, Lelystad.
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in dezelfde cursusperiode op andere tijdstippen, mits er plaats
is in de les. Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van
de deelnemer wordt in onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen.
Tijdens de schoolvakanties worden er geen yogalessen gegeven. De vakanties van regio noord staan op de
website. Deze vakanties zijn verrekend in het cursusgeld.
Kan de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt
het lesgeld teruggestort.

Eigen risico en aansprakelijkheid






Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medicijngebruik, fysieke en/of psychische klachten
voor de les door te geven aan de docent.
Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of de behandelend
specialist te worden geraadpleegd.
Deelname aan de lessen vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. YogAurora kan op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk)
letsel van de deelnemer.
De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met zich
meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan
ontstaan, voor eigen risico neemt.
YogAurora is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

Huisregels





Gezondheid - Verbod gebruik alcohol en drugs
Wanneer het vermoeden bij de docent bestaat dat een leerling onder invloed is van drugs of alcohol, kan
hem toegang tot de les ontzegd worden – ook al is de les begonnen. Het is belangrijk te weten dat drugs
(ook alcohol) en yoga geen goede invloed op elkaar hebben. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid
gezond en zuiver aan de lessen deel te nemen. Dit bevordert de werking van de yoga en in belangrijke
mate de sfeer voor de leerling en in de groep.
Het dragen van buitenschoenen in de studio is niet toegestaan.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden



Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Je wordt dan mondeling of via je
mailadres op de hoogte gesteld van de wijzigingen.

Yogastudio YogAurora, Archipel 3725, 8224 HM Lelystad.
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel, nummer 53508033
www.yogaurora.com / info@yogaurora.com

