
ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  met	  betrekking	  tot	  WeYoga	  	  vanaf	  01-‐11-‐2011	  

Artikel	  1:	  In	  dit	  reglement	  wordt	  gesproken	  over	  abonnementen	  en	  cursisten.	  Deze	  woorden	  worden	  
gebruikt	  als	  o.a.	  gebruiksrecht	  en	  medegebruikers.	  Waar	  in	  dit	  reglement	  gesproken	  wordt	  over	  WeYoga	  
wordt	  specifiek	  bedoeld:	  WeYoga,	  Gasthuisstraat	  4,	  5961GB	  Horst.	  Ingeschreven	  bij	  de	  KvK	  te	  Venlo	  onder	  
nummer	  53717740.	  

Artikel	  2:	  Alle	  cursisten	  krijgen	  een	  exemplaar	  van	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  bij	  inschrijving.	  Cursisten	  van	  
WeYoga	  verklaren	  door	  ondertekenen	  van	  het	  abonnement	  de	  algemene	  voorwaarden	  zonder	  voorbehoud	  
te	  accepteren.	  WeYoga	  is	  gerechtigd	  de	  algemene	  voorwaarden	  te	  wijzigen	  en/of	  aan	  te	  vullen.	  	  

Artikel	  3:	  Abonnement	  
Onder	  het	  abonnement	  wordt	  verstaan	  de	  lescyclus	  	  waarvoor	  de	  cursist	  zich	  heeft	  ingeschreven.	  Het	  
abonnement	  	  geeft	  toegang	  tot	  alle	  wekelijks	  aangeboden	  lessen.	  	  Het	  abonnementsgeld	  is	  een	  gemiddelde	  
van	  alle	  lessen	  van	  één	  blok.	  De	  geplande	  (school)vakantieweken	  zijn	  eraf	  gehaald.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  als	  
WeYoga	  gesloten	  is	  wegens	  vakantie,	  het	  abonnement	  doorlopend	  blijft	  gehandhaafd.	  Het	  abonnement	  is	  
strikt	  persoonlijk	  en	  	  niet	  overdraagbaar.	  WeYoga	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  de	  abonnementskosten	  
binnen	  alle	  redelijkheid	  aan	  te	  passen.	  	  

Artikel	  4:	  Betalingsvoorwaarden	  
Het	  abonnement	  dient	  	  vooraf	  te	  worden	  voldaan.	  	  Dit	  kan	  contact	  of	  via	  overboeking	  naar	  rekeningnummer	  	  
12.34.56.789	  t.n.v.	  WeYoga,	  Horst.	  Tot	  het	  verschuldigde	  bedrag	  voldaan	  is,	  kan	  de	  cursist	  geen	  gebruik	  
maken	  van	  de	  lessen	  en	  wordt	  er	  geen	  vaste	  plek	  toegekend.	  	  

Artikel	  5:	  Abonnementsverloop	  

• Duur:	  Het	  abonnement	  duurt	  één	  lesblok.	  Bestaande	  uit	  een	  	  voorjaar	  cyclus	  en	  een	  najaar	  cyclus.	  
• Het	  aantal	  toegekende	  lessen	  per	  lesblok	  worden	  binnen	  deze	  periode	  opgemaakt	  en	  kunnen	  niet	  

meegenomen	  worden	  naar	  de	  volgende	  periode.	  De	  cursist	  is	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  het	  
bijwonen	  van	  de	  lessen.	  	  Indien	  men	  verhinderd	  is,	  laat	  de	  cursist	  dit	  tijdig	  weten,	  middels	  mail	  of	  
telefoon	  ,	  zodat	  een	  andere	  cursist	  de	  mogelijkheid	  heeft	  om	  deel	  te	  nemen.	  	  

• Vervallen	  lessen:	  	  Lessen	  die	  uitvallen	  wegens	  nationale	  feestdagen	  kunnen	  tijdens	  de	  betaalde	  
periode	  worden	  ingehaald.	  Deze	  inhaallessen	  kunnen	  gereserveerd	  worden	  in	  overleg	  met	  
WeYoga.	  Valt	  deze	  feestdag	  in	  de	  vakantie	  waarin	  WeYoga	  gesloten	  is,	  dan	  is	  er	  geen	  mogelijkheid	  
tot	  inhalen.	  Zie	  artikel	  3.	  Bij	  uitval	  van	  een	  les	  door	  ziekte	  van	  de	  docente	  of	  andere	  onvoorziene	  
omstandigheden,	  wordt	  er	  door	  WeYoga	  een	  regeling	  getroffen.	  Ontevredenheid	  van	  cursist	  door	  
een	  vervangende	  docente	  kan	  geen	  reden	  zijn	  om	  restitutie	  van	  het	  lesgeld	  te	  ontvangen.	  	  

• Tijdelijke	  stop	  door	  langdurige	  ziekte	  of	  blessure:	  	  In	  overleg	  met	  WeYoga	  	  kan	  het	  abonnement	  
tijdelijk	  stop	  worden	  gezet.	  De	  tijdelijke	  stop	  gaat	  in	  op	  de	  dag	  van	  de	  melding	  en	  dus	  niet	  met	  
terugwerkende	  kracht.	  	  Indien	  de	  cursist	  het	  abonnement	  stop	  wil	  zetten	  kan	  dit	  schriftelijk	  of	  via	  
de	  mail.	  Bij	  tijdelijke	  onderbreking	  door	  ziekte,	  verzuim	  of	  vakantie	  word	  geen	  regeling	  getroffen	  
en	  kunnen	  deze	  lessen	  tijdens	  de	  betaalde	  periode	  worden	  ingehaald.	  	  

• Opzeggen	  dient	  schriftelijk	  te	  gebeuren	  middels	  een	  opzegformulier	  of	  email.	  
• Er	  geldt	  een	  opzegtermijn	  	  van	  één	  maand.	  
• Bij	  tussentijds	  opzeggen	  vindt	  geen	  restitutie	  van	  contributie	  plaats.	  
• WeYoga	  behoudt	  zich	  het	  recht	  een	  abonnement	  op	  te	  zegge	  vóór	  	  afloop	  van	  de	  betalingsperiode,	  

als	  de	  cursist	  niet	  langer	  voldoet	  aan	  de	  voorwaarden	  van	  het	  contract	  of	  incorrect	  gedrag	  
vertoont.	  

Artikel	  6:	  Aansprakelijkheid	  
WeYoga	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  	  diefstal,	  verlies,	  ongevallen	  of	  schade	  door	  toedoen	  van	  de	  cursist	  in	  en	  
rondom	  het	  pand	  ’t	  Gasthoes,	  Gasthuisstraat	  25	  te	  Horst.	  

De	  cursist	  dient	  zich	  ervan	  bewust	  te	  zijn	  dat	  beoefening	  van	  yoga	  risico’s	  met	  zich	  meebrengt.	  Eventuele	  
schade,	  blessure	  en	  overlijden	  en	  daaruit	  voortvloeiende	  kosten,	  die	  ten	  gevolge	  van	  de	  beoefening	  van	  yoga	  	  
of	  een	  andere	  activiteit	  binnen	  WeYoga	  kan	  ontstaan,	  wordt	  voor	  eigen	  risico	  genomen.	  	  De	  cursist	  vrijwaart	  
WeYoga	  voor	  alle	  aanspraken	  van	  zichzelf	  en	  van	  derden	  ten	  deze.	  	  


