Algemene voorwaarden Yellow Rock Yoga
Artikel 1: akkoordverklaring
Door het boeken van een reis of deelname aan activiteiten verklaart u zich akkoord
met de onderstaande bepalingen.

Artikel 2: overdraagbaarheid en betaling
Uw boeking is strikt persoonlijk. De aanschaf van een yogakaart ook. Bij een boeking
is er een aanbetaling van 20% van de reissom om de boeking definitief te maken. Deze
aanbetaling kan niet teruggevorderd worden. De overige 80% maakt u uiterlijk 2
maanden voor aanvang van de reis over. U ontvangt daarvoor een betalingslink.
Yogakaarten kunnen contant worden afgerekend of via een online betaling via een
betalingslink. Een losse les wordt contant afgerekend voor de les. Bij onvolledige
betaling krijgt u geen toegang tot accommodatie of activiteiten.
Artikel 3: annulering
Mocht u door welke omstandigheden ook genoodzaakt zijn de boeking te annuleren,
dan is de aanbetaling niet terugvorderbaar. Het overige bedrag wordt teruggestort
op uw rekening en in onderling overleg bespreken we of de reis verzet kan worden
naar een ander tijdstip.
Yellow Rock Yoga behoudt zich het recht voor om bij “gewichtige” omstandigheden de
reis te annuleren. In dat geval wordt in overleg met u een alternatief geboden.
Artikel 4: deelnemen op eigen risico
Het deelnemen aan activiteiten is geheel voor eigen risico. Uiteraard kun je bij ons
terecht voor advies, maar raadpleeg bij twijfel aan je gezondheid voor deelname je
huisarts. Yellow Rock Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiele of
immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
Yellow Rock Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor aanvullende activiteiten
die worden begeleid door derden, uitgekozen door de deelnemer.
Artikel 5: 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 Yellow Rock Yoga danwel aan de accommodatie, worden
vergoed door de deelnemer.

Artikel 6: verzekering en medische kosten in Malta
Yellow Rock Yoga adviseert deelnemers een reis- en annuleringsverzekering af te
sluiten. Tevens adviseren wij u de zogenaamde EHIC-kaart van de
ziektenkostenverzekering mee te nemen. Mocht medische behandeling in Malta nodig
zijn, worden kosten verrekend met uw verzekeraar in Nederland op vertoon van uw
EHIC-kaart. Zonder EHIC, dient u kosten zelf voor te schieten.

