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ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Schakel je mobieltje "uit" voor aanvang van de les!;
2. Wees ruim van tevoren aanwezig (ca. 5 min.), mede uit respect voor de tijdsbesteding
van je groepsgenoten. De les begint stipt op tijd;
3. Draag gemakkelijk zittende kleding;
4. Drink voldoende water voor en na een yogales. Beoefen geen yoga met een volle
maag;
5. Yogacentrum Dharma en de eigenaar van de leslocatie kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor materiele noch voor immateriele schade;
6. Oefen met respect voor je eigen grenzen. De activiteiten worden gevolgd op eigen
risico. Iedereen is altijd zelf verantwoordelijk. Onderbreek een activiteit wanneer je
hiervan lichamelijke hinder ondervindt (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid e.d.)
en stel de docent hiervan in kennis;
7. Volg de aanwijzingen van de docent altijd op naar eigen kunnen;
8. Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de
docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient
te worden gemeld aan de docent;
9. Oefen met respect voor je groepsgenoten (niet praten tijdens de les, goede hygiene en
gebruik niet teveel parfum);
10. Denk aan de hygiene in de yogastudio, trek de schoenen uit voor de deur of in het
aankleedhok. Matjes van Yogacentrum Dharma kunnen gebruikt worden, maar maak
ze na de les schoon, desbetreffende reinigingsattributen zijn aanwezig;
11. Yogacentrum Dharma biedt flexibele rittenkaarten aan. De lessen dienen altijd binnen
de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te
vervallen. Yogacentrum Dharma biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de
deelnemer is zelf verantwoordelijk om de juiste rittenkaarten te kiezen en de lessen
daadwerkelijk te volgen. Let hierbij ook op de vakanties die vroegtijdig en duidelijk
worden vermeld door Yogacentrum Dharma;
12. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Yogacentrum
Dharma biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen;
13. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en de
‘reserveringsnaam’ dient overeen tekomen met de naam van de deelnemer aan de les;
14. Yogacentrum Dharma behoudt het recht om het lesrooster te wijzigen. Hoewel het
rooster normaal alleen wordt uitgebreid, accepteert de deelnemer dat het rooster
zonder overleg kan worden gewijzigd zonder enige vorm van restitutie, mits
Yogacentrum Dharma blijft voldoen aan het aanbieden van 5 dagen per week van één
of meerdere lessen per dag;
15. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, wordt de les afgetrokken van het tegoed. Je
kunt tot 4 uur voor aanvang van de les annuleren en dit gaat op dezelfde wijze als het
reserveren van de lessen; online via www.yogacentrumdharma.nl. Restitutie is niet
mogelijk en je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les.

