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Algemene voorwaarden
Vierjarige Intensieve Yoga Scholing
Aanmelding
De student(e) ontvangt een inschrijfformulier voor elk
studiejaar en voor elke cursus waarvoor hij/zij zich inschrijft.
Deze dient door de student(e) ondertekend retour gezonden te
worden. Tevens dient de aanbetaling te worden overgemaakt.
Inschrijving is pas compleet wanneer wij zowel het
inschrijfformulier als het inschrijfgeld hebben ontvangen.
Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst. Na
ontvangst sturen wij zo snel mogelijk maar in ieder geval
binnen twee weken een inschrijfbevestiging.
Het inschrijfformulier voor de Basis Yoga Training in het
eerste jaar ontvangt de student(e) direct bij toelating tot de
opleiding.
Eerste- en tweedejaars student(e) die het cursusjaar met goed
gevolg hebben afgerond, ontvangen het inschrijfformulier
voor het volgend studiejaar op hun laatste lesdag of krijgen
het thuisgestuurd.
De student(e) heeft na inschrijving een bedenktermijn van
uiterlijk 14 dagen.
Kosten/ Betaling
Lesgeld 1e jaar € 950,Basis Yoga Scholing
Lesgeld 2e jaar € 950,Verdiepingsjaar en voorbereiding lesgeven
Lesgeld 3e jaar € 950,Verdiepingsjaar en voorbereiding lesgeven
Lesgeld 4e jaar € 950,Specialisatiejaar en aanvang lesgeven
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Bij inschrijving van een nieuwe module bij Yoga Maarssen
dient u direct een aanbetaling te doen van € 100,-. Het
resterende bedrag dient overgemaakt te zijn voor het op het
inschrijfformulier genoemde datum. Wanneer u kiest voor
automatische incasso wordt er € 25,- op het totaalbedrag per
module geïncasseerd. Dit betekent op jaarbasis € 50,- extra.
De aanschaf van door ons aanbevolen boeken door de student
is facultatief en op eigen kosten van de student.
Gedurende de opleiding moeten er minimaal 500 contacturen
gehaald worden. Hiervoor dient de student(e) ook ieder jaar
een specialisatiemodule bij Samsara Yoga Docentenopleiding
te volgen. Hiervoor gelden de daarbij behorende
voorwaarden en prijzen. Voor alle module die bij Samsara
gevolgd worden gelden de algemene voorwaarden die bij
Samsara gesteld zijn.
De opleiding is opgenomen in het Centraal Register Korte
Beroepsopleidingen (CRKBO) en daarom vrijgesteld van
BTW.
Presentie
De cursist moet minimaal 85% van de lestijd aanwezig zijn
geweest om het studiejaar of de cursus te mogen afronden en
het deelnamebewijs en uiteindelijk het diploma te kunnen
behalen. Er vindt geen restitutie plaats van gemiste lesdagen/
uren.
Copyright en eigendomsrecht
Het door Yoga Maarssen uitgedeelde lesmateriaal komt,
tenzij schriftelijk op het materiaal anders vermeld, in bezit
van de student.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Yoga Maarssen het gesproken en
geschreven lesmateriaal op enigerlei wijze te kopiëren of
vermenigvuldigen.
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Werkprocessen
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt
verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar
medewerkers en de docenten. Denk aan
geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige
informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen,
klantengroepen en strategieën.
Annuleringsvoorwaarden en restitutie
Na het aanmelden heeft annuleren van een cursus of leerjaar de
volgende consequenties:
1. Annuleren voor 30 dagen van aanvang geldt 75 euro
administratie kosten, de rest van de aanbetaling ontvang de
student(e) retour.
2. Annuleren na 30 dagen tot 7 dagen van aanvang ontvangt de
student(e) 50 % procent van de totale kosten terug.

3. Na 7 dagen van aanvang is er geen restitutie mogelijk en is
de student(e) ook verplicht de volledige te voldoen ook
wanneer er is gekozen voor automatische incasso.
Het annuleren van de Intensieve Yoga Scholing door Yoga
Maarssen gebeurt wanneer er minder dan 5 aanmeldingen
zijn, dit wordt dan minimaal voor 7 dagen van aanvang
gemeld, daarna vindt de opleiding gewoon plaats. Yoga
Maarssen blijft vrij om de data te wijzigen, dit gebeurt altijd
in hoge uitzondering en in overleg met de deelnemers.
Aansprakelijkheid
Yoga Maarssen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, door welke oorzaak ook, aan cursisten of derden,
ontstaan in verband met een cursus, schade uit diefstal en
eventueel gevolgschade tenzij de wet anders voorschrijft.
De student(e) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn
eigen psychische en lichamelijke gezondheid en dient in
goede lichamelijke en psychische gezondheid te zijn om de
scholing te volgen.
Het kan gebeuren (in uitzonderlijke gevallen) dat Yoga
Maarssen het raadzaam vindt dat de student buiten de
opleiding therapeutische begeleiding zoekt, lichamelijk en/of
psychisch. Het is ter beoordeling van Yoga Maarssen of dit
wel/niet samengaat met het volgen van de opleiding,
eventueel in overleg met de arts of de therapeut. Wanneer
Yoga Maarssen besluit dat het vroegtijdig stoppen of
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vertragen van de opleiding wenselijk is, is deze uitspraak
bindend. Restitutie van het cursusgeld is dan niet mogelijk.
De Intensieve Yoga Scholing wordt gehouden op de door
Yoga Maarssen aan te geven plaats, dagen en uren. Bij ziekte
van een docent of bij calamiteiten doen we ons uiterste best
om voor vervanging te zorgen. In het geval dit niet mogelijk
is, behouden we ons het recht voor om de lesdag(en) te
verplaatsten naar een andere datum. Yoga Maarssen is niet
aansprakelijk voor eventuele hierdoor ontstaan ongemak of
schade bij de cursist.
Yoga Maarssen behoudt het recht om de cursus- en
betalingsvoorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is
op te vragen via info@yogamaarssen.nl
Klachtenregeling
Voor eventuele klachten heeft Yoga Maarssen een
klachtenregeling en een klachtencommissie. Zie hiervoor de
klachtenregeling op www.yogamaarssen.nl

