Algemene Voorwaarden
Contactgegevens
Chandima Yoga
Postadres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Webadres:

Gladiolenstraat 28
2161 KN Lisse
06-50601259
rosanne@chandima-yoga.nl
www.chandima-yoga.nl

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door middel van het inschrijfformulier. Dit formulier kunt u telefonisch of per
e-mail aanvragen. Het ingevulde en ondertekende formulier dient vóór aanvang van de eerste les
geretourneerd te zijn (per e-mail of post). Aanmelden voor een proefles kan telefonisch, via e-mail of
via het contactformulier op de website.
Wijze van betalen
Proefles
De kosten voor de proefles dient u vóór aanvang van de les per bankoverschrijving te betalen. U
ontvangt hiervoor een betaalverzoek.
Losse les
Wanneer u ervoor kiest om per losse les te betalen, dient u vóór aanvang van elke les per
bankoverschrijving te betalen. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek.
10-rittenkaart
Wanneer u ervoor kiest om in één keer 10 lessen af te nemen, schaft u een 10-rittenkaart aan. Deze
10-rittenkaart is persoonsgebonden en heeft een geldigheidsduur van 3 maanden. De 10-rittenkaart
is geldig vanaf de eerstvolgende lesdatum na inschrijfdatum. U ontvangt voor de 10-rittenkaart een
factuur. Kijk voor actuele tarieven op www.chandima-yoga.nl. Wanneer de 10-rittenkaart geheel
verbruikt is, of wanneer de geldigheidstermijn verstreken is, komt de 10-rittenkaart te vervallen.
Wanneer u tijdens de geldigheidstermijn van de 10-rittenkaart om wat voor reden dan ook besluit
om te stoppen met de lessen, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
Het is mogelijk om doorlopend lessen te blijven volgen bij Chandima Yoga. U schaft dan steeds een
10-rittenkaart aan.
Communicatie
Chandima Yoga maakt gebruik van e-mail als communicatiemiddel voor het verspreiden van
informatie en het versturen van facturen. U wordt daarom verzocht om uw e-mailadres te vermelden
op het inschrijfformulier.
Afmelding bij ziekte of andere afwezigheid
Als u een les niet aanwezig kunt zijn, gelieve dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch
door te geven.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Chandima Yoga en de docent zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele blessures,
lichamelijk letsel of enig (andersoortig) ongeval welke ontstaan zijn tijdens of na de yogales. Bij
lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met een arts te overleggen of beoefening van yoga tot de
mogelijkheden behoort. Deelname aan de lessen geschiedt altijd op eigen risico.
Chandima Yoga is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen.
Chandima Yoga behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Raadpleeg
voor de meest actuele voorwaarden www.chandima-yoga.nl.
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