
Algemene voorwaarden 
 

1. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving. De contributie is steeds bij 
vooruitbetaling verschuldigd. 

2. Contributie wordt voldaan per 5 maanden. Indien u halverwege instapt dan is de rekening 
naar rato. Voor de kortere cursussen wordt een vast bedrag gerekend. 

3. Indien een factuur niet is betaald binnen de gestelde termijn, is de yoga - pilates studio niet 
verplicht de betrokkene toe te laten tot de lessen. 

4. De verplichting tot betalen blijft evenwel bestaan. De incasso kosten zijn 15% over het totale  
bedrag. 

5. Betaling van de contributie dient per bank of contant te worden voldaan. 
6. De contributie is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de 

lessen. 
7. De studio is bevoegd bij wangedrag, vast te stellen door de docente, de cursist de toegang 

tot de lessen te ontzeggen. 
8. De overeenkomst wordt voor een periode van een half jaar aangegaan, namelijk van februari 

tot en met juni of van augustus tot en met januari. Tijdens officiële feestdagen en reguliere 
schoolvakanties worden geen lessen gegeven. Uitzonderingen daargelaten. 

9. In mondeling overleg kunnen gemiste lessen ingehaald worden, indien er plaats beschikbaar 
is in andere groepen, binnen termijn van betaling. 

10. Opzeggen dient minimaal 1 maand voor het aflopen van de periode te geschieden, bij niet 
tijdige opzegging wordt er 1 maand extra contributie in rekening gebracht. 

11. De overeenkomst wordt steeds na een half jaar overlegd en indien gewenst verlengd met 
een periode van een half jaar. 

12. De studio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade van en aan 
eigendommen van de cursist. 

13. De studio is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en of blessures van deelnemers 
14. De studio behoudt zich het recht voor om de contributie bij aanvang van een nieuwe periode 

te verhogen. 
15. In de studio en tijdens de lessen dient met zich te houden aan het huisreglement. De studio 

behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het lesrooster en de huisregels door 
te voeren. 

 
Algemene huisregels 
Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek verplicht. In geval van oproepdienst of 
andere redenen van urgentie is er een uitzondering mogelijk uw mobiel aan te laten, in overleg met 
de docente. Kauwgom is niet toegestaan omwille van uw veiligheid en de hygiëne in de zaal. 
 
Veiligheid 
U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de docent op te volgen. Het dragen van hangende 
sieraden wordt voor uw eigen veiligheid afgeraden. Sport regelmatig, maar voorkom overtraining. 
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen verantwoording. 
 


