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Algemene voorwaarden INTU YOGA: 
 
Inschrijving: 

 Deze inschrijving voor de activiteiten van INTU YOGA (lessen, workshops, retraites, 
privélessen) is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 

Eigen risico: 
 INTU YOGA is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan goederen van 

deelnemers of derden.  

 INTU YOGA kan tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of 
mogelijke blessures die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met 
deelname aan de lessen. Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts of therapeut. 
Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele klachten of 
beperkingen. Meld zwangerschappen direct. Respecteer je eigen grenzen. 

 
Lestijden: 

 Om op tijd aan de les te kunnen beginnen, vragen we je vriendelijk minimaal 5 
minuten voor aanvang van de les in het pand aanwezig te zijn. De deur wordt 
gesloten wanneer de kerkklok slaat.  

 
Annuleren: 

 Reguliere lessen die tot 1 uur voor aanvang worden geannuleerd in momoyoga, per 
email of sms bericht mogen worden ingehaald binnen een termijn van 4 weken bij 
een abonnement. 

 Extra lessen en workshops kunnen tot 14 dagen voor de geplande datum kosteloos 
worden geannuleerd. Bij annulering tot 7 dagen voor de startdatum wordt 50% 
van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is de 
deelnemer volledige betaling verschuldigd. Het is kosteloos mogelijk iemand anders 
in jouw plaats te laten deelnemen. 
 

Abonnementen: 

 Het abonnement is definitief na betaling van het lesgeld en wordt 
stilzwijgend maandelijks verlengd. 

 Een abonnement kent een minimum duur van 6 maanden.  
 Bij een abonnement wordt het maandbedrag rond de 1e van elke maand 

geïncasseerd via automatische incasso.  

 Het lesgeld bedraagt € 39,50,- per maand voor 1 les per week, € 57,50 voor 2 lessen 
per week en € 70,- voor onbeperkte deelname.  

 Feestdagen zijn verrekend in het abonnement.  
 Er is een mogelijkheid om een strippenkaart van 5 lessen af te nemen voor EUR 60,-. 

Deze is vanaf de eerst afgenomen les 6 maanden geldig.  
 Scholieren en/of studenten krijgen 25% korting op het lesgeld.  
 INTU YOGA behoudt het recht om 1 maand per jaar de lessen stop te zetten in 

verband met bijscholing doeleinden. Tijdens deze maand wordt er geen lesgeld in 
rekening gebracht.  

 
Opzegtermijn abonnementen: 
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 Het opzeggen van abonnementen kan via de mail. Abonnementen kunnen voor het 
einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van het opzegtermijn van 1 
maand. Een abonnement kent een minimum duur van 6 maanden.  
 

Bevriezing: 

 Abonnementen kunnen alleen tijdelijk worden stopgezet wanneer er voor een periode 
langer dan 4 weken geen lessen gevolgd kunnen worden door tewerkstelling in het 
buitenland, zwangerschap, langdurig ziek zijn of langlopende blessures. 

 Gemiste lessen kunnen bij een doorlopend abonnement worden ingehaald binnen een 
termijn van 4 weken na de gemiste les.  

 
Vervallen of gemiste lessen: 

 INTU YOGA behoudt zich het recht om vanwege ziekte, voorziene of onvoorziene 
omstandigheden een les te laten vervallen. Vervallen lessen door toedoen van onze 
docenten mogen worden ingehaald binnen een termijn van 3 maanden. 

 
Betalingen: 

 Bij wangedrag of wanbetaling kan deelname aan de lessen ontzegd worden. 
Aanmaning- en herinneringskosten worden doorbelast. 

 
Yogamat 

 In verband met de hygiëne raden we aan om zelf een yogamat aan te schaffen en 
iedere les mee te nemen. Yogamatten kunnen worden afgenomen bij INTU YOGA 
voor EUR 25,-.  

 
Geluiden en Geuren 

 Houd er rekening mee dat sterke geuren, zoals parfum, zweet of rooklucht, storend 
kunnen zijn voor de andere deelnemers.  

 Wanneer je je mobiel meeneemt, vergeet dan niet om het geluid uit te zetten. 
 

 
Nieuwsbrief: 

 INTU YOGA stuurt maandelijks een nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en 
roosterwijzigingen. Opzeggen van de nieuwsbrief kan middels het versturen van een 
mail naar info@intuyoga.nl.  

 
Prijsverhogingen: 

 INTU YOGA behoudt zich het recht voor om periodiek en in redelijkheid de tarieven te 
verhogen. 
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