
 

Algemene   voorwaarden   Atmajyoti   Yoga  

  

1.  Wanneer   u   een   privéles,   behandeling   of   workshop   wilt   afzeggen   kan   dit   24   uur  
voor   aanvang   van   de   les   kosteloos   worden   afgezegd.  

2.  Ouders   of   gasten   kunnen   niet   aanwezig   zijn   tijdens   de   yoga   les.   Yoga   draait   om  
het   persoon   zelf   en   zo   weinig   mogelijk   afleiding   wordt   geacht.  

3.  Atmajyoti   yoga   is   niet   van   etnische   of   politieke   aard.  

4.  Yoga   is   geen   medicijn.   Het   dient   niet   gebruikt   te   worden   als   vervanging   op   een  
medisch   consult   of   medische   behandeling.  

5.  Atmajyoti   yoga   is   niet   aansprakelijk   voor   wat   er   voor,   tijdens   en/of   na   de   les  
gebeurt.   Atmajyoti   Yoga   is   in   geen   enkel   opzicht   aansprakelijk.  

6.  Bij   gestolen,   verloren   of   vermiste   persoonlijke   materialen   is   Atmajyoti   Yoga   niet  
aanspraken.  

7.  De   prijzen   van   Atmajyoti   yoga   staan   weergeven   op   de   website.  

8.  Een   proefles   geldt   alleen   wanneer   je   nog   nooit   een   yogales   bij   Atmajyoti   of   de  
docenten   hiervan   hebt   gevolgd.  

9.  Het   betaaltermijn   van   het   Atmajyoti   yoga   abonnement   bedraagt   32,25   per   maand  
voor   een   halfjaarabonnement,   36,25   voor   een   3   maanden   abonnement   en   40,25  
voor   een   maand   abonnement   wat   maandelijks   opzegbaar   is.   Het   onbeperkt  
abonnement   kost   45,25   en   alleen   dit   abonnement   voor   volwassenen   is  
maandelijks   opzegbaar.   Kinderyoga   kost   32,25   per   maand   en   is   maandelijks  
opzegbaar.  

10.      De   prijs   voor   een   losse   les   is   15   euro.   De   15   euro   dient   voor   aanvang   van   de   les  
betaald   te   worden.  

11.      Strippenkaarten   dienen   voor   aanvang   van   de   les   ondertekend   te   worden.    De  
kosten   voor   een   strippenkaart   is   125   euro   voor   10   lessen.  



12.      Ik   raad   u   aan   10   minuten   voor   aanvang   van   de   les   aanwezig   te   zijn   om   u   voor   te  
bereiden   op   de   les.   Wanneer   de   les   is   begonnen   gaat   de   deur   op   slot   in   verband  
met   veiligheidsoverweging.   En   kunt   u   niet   meer   naar   binnen.  

13.      Wanneer   u   uw    maandelijkse   abonnement   wilt   stoppen   moet   u   dit   een   maand   van  
te   voren   melden   zodat   wij   de   wijziging   door   kunnen   voeren.  

14.      Het   inhalen   van   een   les   kan   een   week   voor   of   na   de   gemiste   les.   Het   is   niet  
mogelijk   lessen   op   te   sparen   of   de   lessen   op   een   ander   moment   dan   aangegeven  
in   te   halen.  

15.      Atmajyoti   yoga   verstrekt   geen   informatie   aan   derden   en   gebruikt   uw   contact  
gegevens   alleen   om   u   op   de   hoogte   te   houden   van   les   informatie   en   workshop.  
Voor   afmelding   van   deze   informatie   mail   naar   info@atmajyotiyoga.com  

16.   Tijdens   de   schoolvakanties   is   er   geen   les   mits   anders   gecommuniceerd   vanuit  
Atmajyoti   yoga.   

17.   Aanmelden   voor   een   les   is   verplicht.   Dit   kan   via   de   contactpagina   op   de   website   of  
via   de   whatsapp   button   op   atmajyotiyoga.com.  

18.   Bij   verlies   van   de   strippenkaart   is   Atmajyoti   yoga   niet   verantwoordelijk.   Wanneer  
de   strippenkaart   niet   meer   gevonden   wordt   dient   er   een   nieuwe   kaart   gekocht   te  
worden.   

  

Dank   voor   uw   medewerking.  

Privacyverklaring  

Bij   het   afnemen   van   yogalessen,   massage,   energetische   behandelingen   en/of   abonnementen   van   Atmajyoti   yoga   worden   er  
geen   persoonlijke   /   gevoelige   gegevens   vastgelegd.   Bij   het   afnemen   van   een   dienst   van   Atmajyoti   yoga   noteren   wij   alleen  
naam,   adres,   telefoonnummer,   en   het   email   adres   voor   het   doorgeven   van   lesinformatie   en   workshops.   Wanneer   je   je   wilt  
afmelden   voor   deze   informatie   kunt   u   een   mail   sturen   naar   info@atmajyotiyoga.com   en   wordt   u   uit   het   mailbestand   gehaald.   In  
geen   geval   worden   deze   gegevens   ter   beschikking   gesteld   aan   derden.   

 


