Algemene voorwaarden Yoga Flow Zuidlaren
Deelname aan de lessen en retreats van Yoga Flow Zuidlaren betekent dat de cursist akkoord gaat
met deze algemene voorwaarden.
Algemeen
•
•
•

Deze door Yoga Flow Zuidlaren gehanteerde algemene voorwaarden, zijn gepubliceerd en te
downloaden op de website van Yoga Flow Zuidlaren, www.yogaflowzuidlaren.nl en op de
website www.momoyoga.com/yogaflowzuidlaren/register/
Yoga Flow Zuidlaren is gevestigd te Zuidlaren en is geregistreerd in het handelsregister onder
KvK-nummer 75633124 en btw-nummer NL001398930B12.
Cursist: degene die een yogales, privéles, yogaweekend of yogavakantie volgt bij Yoga Flow
Zuidlaren.

Toepasselijkheid
•
•
•

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op yogalessen, privélessen, yogaretreats,
workshops en yogavakanties. Op het moment van inschrijving gaat de cursist akkoord met
deze algemene voorwaarden en de (aan)betaling.
Yoga Flow Zuidlaren kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste
versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de
website.
Yoga Flow Zuidlaren zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf
nieuwsbrief aankondigen.

Tarieven, leskaarten en losse lessen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursisten kunnen lessen volgen op basis van een 5- of 10 lessenkaart. Ook zijn losse lessen
beschikbaar.
Voor yogaweekenden, yoga retreats of yogavakanties wordt een vooraf gesteld tarief
gerekend.
Een 5-lessenkaart is geldig gedurende 12 weken, geschikt voor mensen die flexibel lessen
willen volgen, bijvoorbeeld 1 x per 2 weken.
Een 10-lessenkaart is geldig gedurende 12 weken.
Een losse les is beschikbaar, mits er ruimte is in de yogales.
Alle lessen kunnen gereserveerd en betaald worden via het inschrijvingsprogramma
www.momoyoga.com/yogaflowzuidlaren. Contante betaling is mogelijk in overleg.
Proeflessen zijn gratis en eenmalig te volgen. Aanmelding is noodzakelijk via
www.momoyoga.com/yogaflowzuidlaren of stuur een mail naar yoga@yogafz.nl.
Privélessen worden gegeven vanaf minimaal 3 lessen en worden vooraf betaald.
Afmelden voor een les kan kosteloos tot 12 uur voor aanvang van de les, via
www.momoyoga.com/yogaflowzuidlaren. Tijdig geannuleerde lessen kunnen ingehaald
worden tijdens de geldigheidsduur van de strippenkaart.
Annulering van een weekend of yogavakantie kan alleen in overleg met de docent en/of via
de eigen annuleringsverzekering.
Je bent vrij om de lesdagen in te plannen die jou passen zolang er ruimte is in de groep. Je zit
niet vast aan een vaste lesdag.
In geval van langdurige ziekte/blessures (langer dan 3 weken) wordt in onderling overleg een
voor de situatie geschikte regeling getroffen. Indien om deze reden de strippenkaart
tussentijds wordt stopgezet, vindt geen restitutie plaats.
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•

•
•
•

Indien de docent verhinderd is een yogales te geven, dan wordt de deelnemer hierover
geïnformeerd via e-mail of WhatsApp. De les wordt dan geannuleerd. Bij uitvallen van de les
wordt de lescredit teruggezet in Momoyoga en zal de strippenkaart met 1 week worden
verlengd. Bij een losse les kan het lesgeld worden terugbetaald of voor een andere les
worden ingezet.
Tijdens feestdagen en (school)vakanties van de regio Noord vervallen de lessen, dit is
verrekend met de duur van de strippenkaart. Indien je bijvoorbeeld een leskaart aanschaft in
oktober, dan is deze 15 weken geldig (herfst- en kerstvakantie meegerekend).
Yoga Flow Zuidlaren behoudt zich het recht voor de cursist de toegang tot de lessen te
weigeren wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt.
Yoga Flow Zuidlaren behoudt zich het recht voor de indeling van de lestijden voor wat betreft
plaats, tijd en programma te wijzigen.

Eigen risico en aansprakelijkheid
•
•
•

•
•
•

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of
haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
Yoga Flow Zuidlaren kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke
blessures, schade, ongevallen die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met
deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.
Bij Yoga Flow Zuidlaren is het veilig uitvoeren van yogahoudingen een belangrijk onderdeel
van het visiebeleid. Meld eventuele lichamelijk en/of psychische klachten bij de docent,
zodat houdingen persoonlijk kunnen worden aangepast. Ook een zwangerschap valt
hieronder.
Yoga Flow Zuidlaren kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade aan eigendommen op de leslocaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de
docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.
Yoga Flow Zuidlaren behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te
weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
Bij het boeken van een mini yoga retreat, waar verblijfskosten niet inbegrepen zijn, is het
boeken van een verblijfslocatie op eigen risico. Mocht om een bepaalde reden de retreat
geannuleerd worden, dan kunnen de kosten van het annuleren van de verblijflocatie niet op
Yoga Flow Zuidlaren verhaald worden.

Locatie
•
•
•

De reguliere lessen van Yoga Flow Zuidlaren vinden plaats in het Grand Café Zuidlaren,
Millystraat 8 te Zuidlaren. De lessen worden gehouden in de zaal van het Danskwartier op de
eerste etage.
Yoga in de natuurlessen worden aangeboden op een locatie in de natuur in overleg met de
grondeigenaar.
Voor de yogaweekenden of yogavakanties van Yoga Flow Zuidlaren wordt bij bekendmaking
van het programma de leslocatie vermeld en na aanmelding ook via mailing geïnformeerd.

Huisregels Yoga Flow Zuidlaren
Cursisten dienen altijd onderstaande huisregels van Yoga Flow Zuidlaren te volgen:
•

De deur van het Grand Café is geopend vanaf 15 minuten voor de les en zal 2 minuten voor
de les gesloten worden. Kom dus op tijd.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Draag makkelijk zittende kleding. Voor een koudere periode wordt geadviseerd om laagjes
kleding en warme (antislip) sokken te dragen bij de start van de les. In de winter is een warm
vest aanbevolen. Een handdoek is alleen noodzakelijk als je snel of veel zweet.
Yoga Flow Zuidlaren stelt yogamatten, blokken, meditatiekussens en dekens ter beschikking
voor gebruik tijdens de les. Uiteraard is het zelf meenemen van een yoga mat toegestaan.
Tijdens de coronaperiode wordt geadviseerd om eigen materialen mee te nemen.
Er is een gemengde kleedkamer aanwezig. Graag aankloppen indien je de kleedkamer
betreedt. Er is geen douchemogelijkheid.
Indien je bekend bent met een voetschimmel dan is het dragen van anti-slipsokken verplicht,
of dien je een eigen mat te gebruiken.
De vermelde lestijden zijn inclusief een kop thee aan het einde van de les voor de lessen
binnen.
Indien je met de fiets komt, parkeer de fiets dan links voor de grote ramen van het Grand
Café of rechts van het Grand Café in de steeg tegen de muur.
Indien je met de auto komt, er is ruime parkeergelegenheid op de Grote Brink van Zuidlaren.
Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van het Grand
Café.
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