Algemene voorwaarden Léyoga:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Léyoga. Door
deelname verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Algemeen
•
Bij frequente deelname aan de les is het gebruik van een eigen mat verplicht.
Gebruik je blokken, kussens of bolsters van Léyoga, dek deze dan af met een
grote handdoek of kussensloop.
•
Léyoga behoudt zich het recht voor om beeld en/ of geluidsopnames te maken
en/of lessen te streamen. Wil je hier niet aan meewerken, maak dit dan vooraf
kenbaar bij de docent.
Eigen risico en aansprakelijkheid
•
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts of therapeut. Stel de docent voor
aanvang van de les op de hoogte van eventuele klachten of beperkingen. Ook
als dit niet relevant lijkt. Meld zwangerschap direct. Respecteer je eigen grenzen.
•
Léyoga kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of mogelijke
blessures die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met
deelname aan de activiteiten.
•
Léyoga is niet verantwoordelijk voor en kan op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de
deelnemer.
Lidmaatschap en betaling
•
Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
•
Het abonnement is definitief na betaling van het inschrijf- en lesgeld en wordt
stilzwijgend maandelijks verlengd.
•
Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro. Hiervoor krijgt de deelnemer een eigen mat.
•
De deelnemer schrijft zich in voor een vaste les. Wisselen van les is mogelijk in
overleg en op basis van beschikbaarheid.
•
De tarieven van de abonnementen zijn jaarbedragen, gebaseerd op 48 lessen
per jaar gedeeld door 12 maanden. In de zomervakantie sluit de school
gedurende 4 weken. Met deze uitval is rekening gehouden in het maandtarief.
Deze lessen mogen dus niet worden ingehaald.
•
Léyoga sluit 1 week in de meivakantie, 1 week in de kerstvakantie en op
feestdagen (Nieuwjaarsdag, Pasen, Hemelvaartsdag en de dag erna,
Pinksteren, Sinterklaasavond en Kerstmis). Eventueel gemiste lessen mogen bij
beschikbaarheid worden ingehaald.
•
In de overige vakantieweken behoudt Léyoga zich het recht voor om het rooster
aan te passen. Eventueel gemiste lessen mogen bij beschikbaarheid worden
ingehaald.
•
De maandelijkse betaling van het abonnementsgeld vindt plaats per
automatische incasso. Het abonnementsgeld wordt vooraf, rond de 1ste van
elke maand, geïncasseerd. Wanneer het lid het oneens is met een afschrijving
kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden.

Bevriezen van het abonnement
•
Het abonnement kan alleen tijdelijk worden stopgezet wanneer er voor een
periode langer dan 4 weken geen les gevolgd kan worden door tewerkstelling in
het buitenland, zwangerschap, langdurig ziek zijn of langlopende blessures.
•
Mocht er voor de specifieke les een wachtlijst zijn, dan kan de vaste plek voor
deze les vervallen.
Opzeggen of wijzigen van het abonnement
•
Opzeggen of wijzigen van het abonnement kan alleen schriftelijk via de mail.
•
Bij opzegging geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige
kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Wanneer je dus op 5
maart opzegt, stopt je abonnement op 1 mei.
Annuleren en inhalen
•
Léyoga behoudt zich het recht om vanwege ziekte, voorziene of onvoorziene
omstandigheden een les te laten vervallen. De deelnemer wordt hiervan per
mail op de hoogte gesteld.
•
De deelnemer heeft het recht om de les tot 1 uur voor aanvang van de les te
annuleren in Momoyoga. Bij niet tijdige afmelding, vervalt de mogelijkheid de les
in te halen.
•
Vervallen of gemiste lessen mogen binnen een termijn van 3 maanden worden
ingehaald.
•
Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen, ook als de les niet wordt
ingehaald.
•
De in te halen lessen vervallen wanneer het abonnement eindigt.
•
Niet gevolgde lessen binnen geldigheid van de strippenkaart worden niet
gerestitueerd.
•
Extra lessen en workshops kunnen tot 30 dagen voor de geplande datum
kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tot 7 dagen voor de startdatum
wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering
nadien is de deelnemer volledige betaling verschuldigd. Het is kosteloos mogelijk
iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen.
Wijzigingen
•
Léyoga behoudt zich het recht voor om periodiek het lesgeld te verhogen.
Leden worden hiervan tijdig per mail op de hoogte gesteld.
•
Léyoga behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De
geldende versie is beschikbaar op de website. Leden worden hiervan tijdig per
mail op de hoogte gesteld.
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