Algemene voorwaarden Yellow Rock Yoga
Artikel 1: akkoordverklaring
Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen.
Artikel 2: voorwaarden lidmaatschap en betaling
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 2
maanden en wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd. Je bijdrage is voor de 27 e van elke maand op de rekening van
Yellow Rock Yoga bijgeschreven.
Artikel 3: opzegging lidmaatschap
Opzegging is mogelijk voor de 1e van elke kalendermaand. Dit kan schriftelijk via email.
Artikel 4: lessen inhalen
Gemiste lessen kun je binnen 3 maanden inhalen. Mocht je stoppen met je abonnement, dan vervalt het recht op inhalen.
Artikel 5: tijdelijke opschorting lidmaatschap
Bij zwangerschap, aantoonbaar langdurig verblijf in het buitenland en bij langdurige ziekte kan in overleg het lidmaatschap
worden opgeschort. Er bestaat echter geen recht op opschorting en vakantie is geen grond voor het opschorten van het
lidmaatschap.
Artikel 6: vakantiesluiting
Yellow Rock Yoga volgt de schoolvakanties en vakantiedagen zijn gepubliceerd op de site. In schoolvakanties is er geen les. Dit
is verrekend in de abonnementsprijs. Echter, in de maanden juli en augustus is er voor klanten met een vast abonnement geen
contributie.
Artikel 7: deelnemen op eigen risico
Het deelnemen aan lessen is geheel voor eigen risico. Uiteraard kun je bij ons terecht voor advies, maar raadpleeg bij twijfel
aan je gezondheid altijd ook je huisarts. Yellow Rock Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiele of immateriële
schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
Artikel 8: ingebrekestelling bij niet tijdige of niet volledige betaling
Bij niet-tijdige of niet volledige betaling is de deelnemer in verzuim, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is
vereist. Yellow Rock Yoga is op dat moment gerechtigd haar contractuele verplichtingen op te schorten en de deelnemer de
toegang tot het pand te weigeren. Het lidmaatschap zelf en de hiermee samenhangende verplichtingen, is echter niet
beëindigd. Indien betaling uitblijft zal de invordering van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven en zullen met de
invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, op de deelnemer worden verhaald.
Artikel 9: schade aan eigendommen
Yellow Rock Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade aan eigendommen van de deelnemer.
Schade die de deelnemer toebrengt aan materialen van de yogastudio, worden vergoed door de deelnemer.
Artikel 10: roosterwijzingen
Yellow Rock Yoga behoudt zich het recht voor tijd, plaats en programma te wijzigen.
Artikel 11: weigering van lidmaatschap
Yellow Rock Yoga behoudt zich het recht voor een nieuw lid te weigeren zonder dat hiervoor opgaaf van redenen is
verschuldigd.
Artikel 12: onaanvaardbaar gedrag
Yellow Rock Yoga behoudt zich het recht voor om bij ernstig onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap te beëindigen zonder
teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.
Artikel 13: toepasselijk recht
Op deze overeenkomst tussen deelnemer en Yellow Rock Yoga is het Nederlands recht van toepassing.

