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Algemene voorwaarden Yogiez
Eigen risico en aansprakelijkheid






De deelname aan de yoga lessen en workshops is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over de
gezondheid van de deelnemer wordt geadviseerd een arts te raadplegen alvorens deel te
nemen aan een yoga les of workshop.
Yogiez is niet aansprakelijk voor ongevallen of blessures die direct of indirect in verband
kunnen worden gebracht met de yoga les of workshop.
Yogiez is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan eigendommen van deelnemers
of derden.
Schade die wordt aangebracht door de deelnemer, al dan niet opzettelijk, dient te worden
vergoed.

Vervallen van yoga lessen en workshops


Yogiez behoudt zich het recht om vanwege onvoorziene of voorziene omstandigheden de
yoga lessen of workshops te laten vervallen. In dit geval wordt het reeds betaalde bedrag
volledig gerestitueerd.

Annuleren






Yoga lessen kunnen worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de les.
Op de binnenlocatie wordt €1,- aan annuleringskosten in rekening gebracht bij annulering
tot 24 uur voor aanvang van de les. Het lesgeld, min de annuleringskosten, wordt binnen vijf
werkdagen terug gestort op desbetreffend rekeningnummer. Bij annulering binnen 24 uur
voor aanvang van de les wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht.
Op de buitenlocatie is annuleren van lessen geheel kosteloos.
Workshops kunnen tot 10 dagen van te voren worden geannuleerd. Wanneer de yoga
workshop binnen 10 dagen voor de startdatum wordt geannuleerd, wordt het volledige
bedrag in rekening gebracht.
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Terms and Conditions Yogiez
Own risk and responsibility





The participation in yoga classes or workshops are entirely at your own risk. With health
issues, it is advisable to consult a doctor before taking part in a yoga class or workshop.
Yogiez is not responsible for any accident or injury that may be caused directly or indirectly
by participation in a yoga class or workshop.
Yogiez is not responsible for any loss or damage of property of participants.
Damage that is made by the participant must be reimbursed.

Cancellation of yoga classes or workshops from Yogiez


Yogiez reserves the right to cancel yoga classes or workshops due to unexpected or expected
circumstances. In this case, the already paid amount will be fully refunded.

Cancellation






Yoga classes can be cancelled before 24 hours of the start of the class.
On the indoor location, a cancellation fee of €1,- will be charged for cancellations made
within 24 hours before the start of the class. The already paid amount, minus the
cancellation fee, will be refunded within five working days. For cancellation within 24 hours
before the start of the class the full amount will be charged.
On the outdoor location, cancellation of the classes is free.
Workshops can be cancelled before 10 days before the start of the activity for free. For
cancellations within 10 days before the start of the activity the full amount will be charged.

