Algemene voorwaarden Hatha-Yoga Inner Balance
1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de Yogalessen is geheel op eigen risico. Bij twijfel aan je
gezondheid, adviseert Inner Balance jou om contact op te nemen met je huisarts.
1.2. Inner Balance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
De yogadocent en Inner Balance kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
materiele schade, of letsel ten gevolge van een ongeval van de deelnemer.
1.3. Inner Balance is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade van of aan
eigendommen van de deelnemer.
1.4. Schade die door de deelnemer opzettelijk of niet opzettelijk is toegebracht aan
de eigendommen van Inner Balance dient te worden vergoed
1.5. Deelnemen aan de Yogalessen van Inner Balance betekent akkoord met deze
Algemene voorwaarden.
2. Lidmaatschap
2.1. De deelnemer dient een strippenkaart of een losse les voorafgaand aan de les te
betalen.
2.2. Een strippenkaart van 10 lessen is 12 weken geldig, een strippenkaart van 5
lessen is 6 weken geldig.
2.3. De aantal lessen die je volgt zal worden bij gehouden aan de hand van een
presentielijst die elke les dient te worden ingevuld bij binnenkomst.
2.4. Wanneer de strippenkaart niet meer geldig is, is deze niet meer te gebruiken en
is het terugbetalen van de overige lessen op de strippenkaart niet meer mogelijk.
3. Betaling
3.1. Indien deelnemer niet betaald kan de toegang tot de lessen worden ontzegt.
3.2. Kijk voor tarieven op de website https://innerbalance.health
3.3. Een losse les dient voor de les te worden betaald via betaalverzoek of Ideal.
Een strippenkaart kan worden besteld via de website via contactformulier of via de
maill. Die kan betaald worden per factuur of betaalverzoek.
4. Yogamatten
Inner Balance stelt Yogamatten beschikbaar, deze zijn beperkt. Indien de deelnemer
over een eigen Yogamat en eventueel andere benodigdheden beschikt wordt het op
prijs gesteld dat deze worden meegenomen door de deelnemer.

5. Feestdagen, vakantie en annulering lessen
5.1. Op feestdagen is Inner Balance gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd
via e-mail, social media, op de website en tijdens de lessen.
5.2. Sluiting van Inner Balance wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd
per e-mail, social media, op de website en tijdens de lessen.
5.3. Wanneer er onverwacht een les komt te vervallen wegens onvoorziene
omstandigheden (bijv. ziekte of ongeval docent) dan blijft de strippenkaart geldig.
6. Zwangerschap of ziekte deelnemer
6.1. Bij langdurige ziekte kan in overleg met Inner Balance de strippenkaart voor
bepaalde tijd worden stopgezet.
6.2. Bij ziekte graag afmelden minimaal 2 uur voor de les.
6.3. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga
afgeraden. Indien deelnemer toch de
lessen wilt volgen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
6.4. Indien deelnemer wegens zwangerschap wilt stoppen met de yogalessen wordt
de openstaande strippenkaart niet terugbetaald.
7. Wijzigingen lesrooster, tarieven
7.1. Inner Balance behoudt zich het recht voor om haar tarieven aan te passen.
Aanpassingen van de tarieven zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, social
media, op de website en tijdens de lessen.
7.2. Inner Balance behoudt zich het recht voor om de indeling van het lesrooster voor
wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen. Deelnemer wordt tijdig worden
geïnformeerd via e-mail, social media, op de website en tijdens de lessen.

