
 A. Deelname aan de lessen bij Yoga under Construction betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 B. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.
  C. De cursist meldt lichamelijke en/of psychische klachten aan de docent voor aanvang van de les.
  D. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

  A. De abonnementskosten worden automatisch geïncasseerd op de 1e of de 15e van de maand, afhankelijk  
van de inschrijfdatum. De incasso heeft betrekking op de eerst volgende maand.

  B. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, wordt de incasso  
nogmaals kosteloos aangeboden. Hierna wordt €10,- per aanmaning in rekening gebracht en krijgt het lid 
twee weken vanaf de dagtekening om het verschuldigde bedrag te voldoen.

  C. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt de clubcard geblokkeerd en behoudt Yoga under Construction 
zich het recht om het desbetreffende lid toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 

 D. Restitutie abonnementskosten is niet mogelijk. 

  A. Het lid kan het lidmaatschap beëindigen door een email te sturen naar info@yogaunderconstruction.nl  
o.v.v. opzegging.

 B. Bij het beëindigen van het abonnement wordt een maand opzegtermijn in acht genomen.

  A. Yoga under Construction blijft ten allen tijde eigenaar van de inlogdruppel. Het lid dient na het beëindigen  
van het abonnement de druppel te retourneren aan Yoga under Construction. De druppel is niet overdraagbaar.

  B. De druppel houder blijft ten allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik  
van de druppel. 

  C. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de druppel, blijven betalingsverplichtingen  
onverminderd van kracht. Een vervangende druppel kan tegen betaling van €2,50 worden verkregen.

  A. Yoga under Construction behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, 
programma e.d. te wijzigen.

  B. Yoga under Construction behoudt zich het recht om 1x per kalenderjaar de abonnementsprijzen  
te verhogen met maximaal €5,-.

	 C.	Op	officiële	en	erkende	feestdagen	is	Yoga	under	Construction	gerechtigd	gesloten	te	zijn.	

  A. Yoga under Construction aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade  
als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

  B. Yoga under Construction is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade,  
zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
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ALGEMENE VOORWAARDEN


