
Yogales van Renée Davidsz, www.yoga-renkum.nl          

Algemene voorwaarden voor het volgen van de yogalessen.  
 

1. Contract  

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de 

onderstaande bepalingen en aanwijzingen.  

2. De cursus  

Het yogajaar bestaat uit 2 periodes. De eerste periode van de cursus loopt van september - december, 

de tweede periode loopt van januari – juni. 

3. Inschrijven  

Bij inschrijving ga je een betalingsverplichting aan. Bij tussentijds instromen betaal je voor het resterend 

deel van de lessen.  

4. Opzeggen  

Bij tussentijds opzeggen vindt geen restitutie plaats.  

5. Vakanties en feestdagen  

Lesdagen en vakanties staan op de website onder ‘cursusinformatie’.  

6. Verzuimde lessen  

Bij langdurige ziekte (minimaal 1 maand), kan er in overleg reductie gegeven worden.  

Als door de docent een les niet door kan gaan dan hoor je dat zo snel mogelijk en dan schuift die les 

op naar het eind van het cursusjaar.  

7. Specifieke lichamelijke klachten  

Als je specifieke klachten of lichamelijke beperkingen hebt wordt de deelnemer geadviseerd eerst de 

huisarts of specialist te raadplegen. Een yogadocent is geen arts. Het deelnemen aan de lessen is 

geheel voor eigen risico.  

8. Kleding  

Schone kleding waarin je vrijuit kunt bewegen.  

Voor de yoga les dienen de schoenen te worden uitgedaan.  

9. Huisregels  

Vanuit hygiënische overweging is het gebruik van een grote handdoek op de yogamat verplicht.  

De deelnemer dient zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen worden 

gegeven.  

10. Aansprakelijkheid  

De cursist neemt op eigen verantwoording deel aan de lessen.  

De docent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg 

van enig ongeval of letsel van de deelnemer.  

De docent is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, 

respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.  

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht 

wordt in de yogaruimte of  eigendommen van de docent, dienen te worden vergoed.  

11. Betaling lesgeld  

Het lesgeld, overeenkomstig het ondertekende inschrijfformulier, moet tijdig op de rekening van de 

yogadocent staan.  

http://www.yoga-renkum.nl/

