
 

 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN

✴ BALA YOGA biedt lessen aan ter versterking van lichaam, ziel en geest in een veilige, 
schone en natuurlijke omgeving. Zoals bij elke lichaamsbeweging kunnen deze lessen 
een behoorlijke inspanning zijn voor het lichaam. Indien je een bepaalde gezondheids-
toestand hebt, adviseren wij om eerst met een arts te overleggen, voorafgaand aan 
deelname.

✴ Deelnemer is verplicht voorafgaand informatie over zijn/haar fysieke en geestelijke 
aandoeningen te verstrekken en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden.

✴ Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen 
van oefeningen en mogelijke consequenties hiervan voor zijn/haar gezondheid. 
Dientengevolge kan deelnemer BALA YOGA niet aansprakelijk stellen voor enige 
schade als gevolg hiervan.

✴ De 10 lessen kaarten zijn 3 maanden geldig, niet gebruikte lessen komen te vervallen. 
De kaart wordt na afloop automatisch vernieuwd, er geldt een opzegtermijn van een 
maand.

✴ Lesgeld dient vooraf overgemaakt te worden. Zie tarieven. Wanneer je de betalings-
verplichtingen niet nakomt, is deelname aan de lessen niet mogelijk. De bijdrage kan 
tussentijds worden gewijzigd, hiervan wordt je tijdig op de hoogte gesteld. 

✴ Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Wel kan een gemiste les ingehaald 
worden of je kunt een ander deel laten nemen. 

✴ Afmelden van een les kan telefonisch (berichtje of  voicemail) en minimaal 24 uur van 
tevoren zodat een ander nog van jouw matje gebruik kan maken anders wordt het van 
je kaart afgeschreven.  

✴ In principe vervallen op feestdagen de lessen en schuiven de lessen op je kaart op. 
Hiervan kan worden afgeweken. Je ontvangt hierover vooraf bericht.

✴ BALA YOGA neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele risico’s, letsel of schade 
als gevolg van deelname.

✴ Bij schade gemaakt door deelnemer wordt deze aansprakelijk gesteld.

✴ Deelname aan onze lessen betekend akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

http://balayoga.nl/index.php/praktisch/tarieven

