Yogastudio BeingYOGA
Algemene Voorwaarden zwangerschapsyoga
Dit zijn de algemene voorwaarden van Yoga Studio BeingYOGA:
• Elke cursist is verplicht voorafgaande aan deelname van de zwanagerschapsyogacursus
bij Yoga Studio BeingYOGA akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
• Betaling van het lesgeld van de zwangerschapsyogacursus dient vooraf aan de
te volgen cursus geincasseerd te zijn via het incassoformulier. Het lesgeld
wordt 3 weken vooraf aan de cursus geincasseerd.
Bij afwezigheid van deelname aan de cursus of per les graag per mail
doorgeven via informatie@beingyoga.nl.
• Restitutie voor gemiste lessen van de cursus door afwezigheid, (ziekte, tijdelijke
blessure of vakantie) van de cursist is niet mogelijk, behalve als er onverhoopt
veranderingen en gezondheidsproblemen plaatsvinden tijdens de zwangerschap.
Het is ook mogelijk een aantal extra lessen te volgen na de reeds gevolgde
zwangerschapsyogacursus.
Deze extra zwangerschapsyogalessen kunnen gepland worden en als data overlegd met
de Yogastudio. Vooraf aan deelname van de extra te volgen zwangerschapsyogalessen
worden deze extra lessen via het incassoformulier geincasseerd.
• Je meldt de docent of je enige problemen ervaart tijdens je zwangerschap bijvoorbeeld
blessures of gezondheidsproblemen zoals bijv. hoge bloeddruk, nek-/ rugklachten,
migraine, astma of ademhalingsproblemen. Tevens is het belangrijk melding te maken
van evt. psychische problematiek: burnout, overspannenheid en slaapproblemen etc.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
• Yogastudio BeingYOGA is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessure
of schade dan ook. Yogastudio BeingYOGA is tijdens deelname van de yogalessen niet
verantwoordelijk voor gestolen goederen/tassen met of zonder inhoud.
• Gelieve tijdens de zwangerschapsyogalessen je mobiele telefoon uit te zetten, tenzij
privé omstandigheden het noodzakelijk maken je mobiele telefoon aan te houden.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier accepteer je zelf de verantwoordelijkheid
voor alle risico’s die bij het deelnemen van activiteiten bij Yogastudio BeingYOGA kunnen
ontstaan en bevestig je je akkoord met deze gestelde algemene voorwaarden.
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