Lokahl Yoga: algemene voorwaarden
1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1 Lokahl Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of
geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van
lessen en/of deelname aan workshops verzorgd door Lokahl Yoga.
1.2 Bij blessures of ziekte dient de deelnemer te overleggen met een arts om te
bespreken of de yogalessen gevolgd kunnen worden.
1.3 Zwangerschap en gezondheidsklachten dienen aangegeven te worden bij de docent.
2. Betaling les of workshop
2.1 De deelnemer koopt een 10-rittenkaart of betaalt per les/workshop.
2.2 De 10-rittenkaart is tien weken geldig.
2.3 De 10-rittenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in het bijwonen van de
lessen. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet
zijn bijgewoond.
2.5 De betaling van de 10-rittenkaart of losse les dient vooraf aan de les te worden
voldaan, contant of via internetbankieren.
3. Betaling yoga op school
3.1 De leerlingen hebben recht op tien yogalessen.
3.2 De lessen zijn niet overdraagbaar.
3.3 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in het bijwonen van de
lessen. Er vindt geen restitutie plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.
3.4 De betaling van de yogalessen dient vooraf in het geheel door de school overgemaakt
te worden aan Lokahl Yoga.
4. Vakantie en annulering van lessen.
4.1 Tijdens de schoolvakanties en tijdens feestdagen zijn er geen yogalessen.
4.2 Wanneer een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden wordt de
deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
5. Wijzigingen, lesrooster, prijzen
5.1 Lokahl Yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Een aanpassing
van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website.
5.2 Lokahl Yoga behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen
in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie.

