
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Dit zijn de algemene voorwaarden van Yogastudio BeingYOGA te Berkel en Rodenrijs. 
• Elke cursist is verplicht voorafgaande aan deelname van de yogalessen bij Yogastudio 
BeingYOGA akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.  
• Bij beëindiging van de lessen geldt en opzegtermijn van één kalender maand.  
• Het is meestal mogelijk een gemiste les in te halen op een andere lesdag, zoals 
aangegeven in het lesrooster van Momoyoga.  
• Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid, (ziekte, tijdelijke blessure of vakantie) van 
de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Bij gemiste lessen vanwege ziekte, blessure, 
langere vakantie (langer dan 1 maand) hanteren we de volgende regel: 
- Indien de docent door ziekte of andere omstandigheden afwezig is, is het mogelijk de 
lessen in te halen op een nader te bepalen tijdstip. Er is geen restitutie mogelijk op het 
lesgeld. In een aantal gevallen zal er voor een vervangend docent gezocht. 
• Je dient de docent vóór de les op de hoogte te stellen van eventuele 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. Indien mogelijk worden 
vervangende houdingen aanbevolen en kan er extra aandacht aan worden besteed. 
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. 
. De abonnementsgelden worden maandelijks vooraf automatisch geïncasseerd. 
Strippenkaarten, cursussen en losse lessen dienen vooraf direct te worden overgemaakt via 
Ideal. 
• 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 yogalessen op de Watersnip 9 en op lokatie Boerhaavestraat 17 en te 
Berkel en Rodenrijs, je mobiele telefoon uit te zetten, tenzij privé omstandigheden het 
noodzakelijk maken je mobiele telefoon aan te houden. 
Er wordt aangeraden sportkleding of ander gemakkelijk zittende kleding te dragen tijdens de 
yogalessen. Tijdens de lessen is het noodzakelijk niet te spreken zodat de yogales in 
meditatieve vorm ervaren kan worden. Uiteraard is het altijd mogelijk vragen te stellen 
omtrent een houding of een algemene vraag omtrent het verloop de les.  
• Tijdens de lessen maken we gebruik van een yogamat en evt. een meditatiekussen, 
blokken en riemen. Het aanschaffen van een eigen yogamat wordt, o.a. van hygiene, sterk 
aanbevolen. Een yogamat kan evt. aangeschaft worden via de Yogastudio. 
Na inschrijving en deelname aan de yogalessen ga je automatisch akkoord met de algemene 
voorwaarden. 
 


