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Activiteiten 

> Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, georganiseerd door of namens Yogilicious, zoals lessen, 

workshops en/of cursussen.  

> Deelname aan een les/cursus bij Yogilicious is uitsluitend mogelijk na ontvangst van een volledig ingevuld 

aanmeldingsformulier en het cursusgeld.  

Aanmelden:  

>U kunt uzelf aanmelden door een aanmeldingsformulier aan te vragen via info@yogilicious.nl Verzoek hierbij is om lichamelijke 

en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de 

lessen.  

>YOGILICIOUS heeft geen opzegtermijn. Lid worden betekend alleen dat je gegevens bij ons bekend zijn en we jou op de 

hoogte zullen houden van workshops en evenementen. 

Deelname aan de lessen 

> Het minimum aantal deelnemers aan een cursus bedraagt 3.  

>Wanneer de lessen niet kunnen doorgaan vanwege te weinig deelnemers wordt het betaalde cursusgeld gerestitueerd als u 

zich aanmeld voor een eenmalige les of cursus.  

>Wanneer de lessen niet kunnen doorgaan vanwege te weinig deelnemers of ziekte van de docent mag u de les inhalen op een 

andere tijdstip, wanneer u maandelijks betaald of een strippenkaart hebt. 

> Als u een les niet aanwezig kan zijn, wilt u dit dan tijdig (24 uur van te voren) doorgeven. Gemiste lessen kunnen alleen 

binnen uw persoonlijke strippenkaart periode worden ingehaald, mits u van te voren afmeld. Voor een inhaalles graag van te 

voren aangeven wanneer u wilt inhalen. Bij onaangekondigd verzuim van een van te voren op gegeven les of een vaste les 

wordt het lesgeld  of een les van de strippenkaart gehaald of in rekening gebracht. 

>Indien u voor een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. 

>Wanneer u vanwege omstandigheden de cursus (tijdelijk) moet staken, vindt er geen lesgeld restitutie plaats.  

Aansprakelijkheid 

> Wilt u voor aanvang van de les eventuele lichamelijke of psychische klachten melden aan de docente. Yogilicious kan op 

geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de yogales. 

> Yogilicious kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot een les of 

workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen en/of bij 

deelname de veiligheid in het geding is. In goed overleg kan hiertoe besloten worden. 

> Yogilicous is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen. De cursist is aansprakelijk voor schade die 

door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van Yogilicous. Dit geldt ook voor gehuurde zaken 

die onder toezicht staan van Yogilicious. 

Betalingen 

> Het cursusgeld is het bedrag zoals vermeld staat op de website van Yogilicious.  

>Strippenkaarten of maandelijkse geld dienen steeds vooruit, of contant bij aanvang van de eerste les per bank of contant 

betaalt te worden. Een Strippenkaart is persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Een 10 strippenkaart is 4 maanden na aankoop 

geldig en een 20 strippenkaart is 6 maanden na aankoop geldig en de onbeperkte strippenkaart is 4 maanden geldig 

Wijzigingen 

> Yogilicious is te allen tijde bevoegd de activiteitenrooster te wijzigen.  

>Yogilicious kan aan het begin van het kalender jaar prijswijzigingen doorvoeren. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op 

een lopende periode.  

> Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties worden er geen Yogalessen gegeven. Mocht Yogilicious hiervan afwijken dan 

wordt dit vermeld op de website: http://www.yogilicious.nl   

Algemene voorwaarde 
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