Algemene Voorwaarden Yoga Maarssen
Algemeen
Het abonnement is persoonsgebonden en kan dus niet aan
iemand anders worden overgedragen. Yoga Maarssen is
gesloten op feestdagen. Gedurende de zomer is er een
aangepast rooster van kracht, waardoor er mogelijk minder
lessen zijn.
Ingangsdatum
Het abonnement gaat in zodra zowel het aanmeldformulier als
het formulier vrijstelling van aansprakelijkheid door de
deelnemer zijn ondertekend en ingeleverd bij Yoga Maarssen.
Yoga Maarssen behoudt zich het recht om een inschrijving te
weigeren. De inschrijving geldt als geaccepteerd zodra de eerste
incasso heeft plaatsgevonden.
Duur en omvang
De overeenkomst geldt voor minimaal 6 maanden
(onafgebroken). Je kunt kiezen om één keer per week een les te
volgen of zo vaak en wanneer je maar wilt yogalessen te volgen.
Wanneer je kiest voor het intensieve abonnement, zo vaak als je
wilt, dan mag je ook gebruik maken van de XL- en thema yogales
op zaterdag. Wanneer je kiest voor het abonnement van 1 x in
de week, dan dien je voor de XL-en themales extra te betalen.
De workshops/ trainingen en reizen die worden georganiseerd
door Yoga Maarssen maken geen deel uit van het abonnement.
Van tariefswijzigingen worden de deelnemers tijdig op de
hoogte gesteld.
Incasso
De eerste en de daarop volgende incasso’s vinden steeds rond
de eerste dag van de maand plaats.

Opzegging
6 maanden na aanvang van het abonnement kan het abonnement
opgezegd worden. De opzegtermijn voor het abonnement is 1
maand vanaf de 1ste van de maand, bijvoorbeeld: je zegt je
abonnement 20 augustus op dan eindigt je abonnement per 1
oktober. Opzeggen kan alleen per e-mail info@yogamaarssen.nl.
Op medische gronden kan het abonnement worden stilgelegd.
Yoga Maarssen zal in dit geval altijd om een medische verklaring
vragen. Yoga Maarssen verleent onder geen enkele voorwaarde
restitutie over afgesloten abonnementen. Bij het niet kunnen
incasseren brengen wij € 10,- administratiekosten in rekening, bij
iedere volgende poging.

