Algemene Voorwaarden Yogadisja
Artikel 1
Definities
Aanbetaling:

50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de
Retraite geldt

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website
van Yogadisja, www.yogadisja.nl.
Yogadocent:

Khadija Maros, handelend als zelfstandige yogadocent.

Deelnemer:

een persoon aan wie de Yogadocent een yoga les, voedingsadvies of
andere activiteit geeft, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

Praktijkadres:

de locatie waarop de praktijk van de yogadocent wordt uitgeoefend.

Retraite:

een door de Yogadocent georganiseerde Retraite.

Retraite prijs:

de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.

Workshop:

een door de Yogadocent te geven of gegeven workshop.

Training:

een door de Yogadocent te geven of gegeven training.

Artikel 2
Algemeen
De Yogadocent is gespecialiseerd in het geven van yoga lessen en algemeen voedingsadvies,
workshops en het organiseren van yogaretraites.
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten die worden

aangeboden op de website

van de Yogadocent en op iedere overeenkomst tussen Yogadocent en de Deelnemer.
Artikel 3
Informatie
De Yogadocent behandelt de Deelnemer op persoonlijke basis. Gegevens van de Deelnemer
worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de Deelnemer. De Deelnemer dient in
goede algemene gezondheid te verkeren. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de informatie
die hij/zij deelt met de Yogadocent over de gezondheid van de Deelnemer en dient de Yogadocent
te informeren over alle mogelijke condities, bezwaren en onderwerpen die van invloed kunnen zijn
op de yogales danwel voedingsadvies.
Artikel 4
Verhindering
Indien de Deelnemer verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip voor een Training of
Workshop op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij/zij de Yogadocent hiervan zo snel
mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Deelnemer binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht
van verhindering aan de Yogadocent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Yogadocent
gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Deelnemer in rekening te
brengen.
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Artikel 5
Betaling
Alle Trainingen en Workshops van de Yogadocent moeten voorafgaand aan de te volgen Training of
Workshop betaald worden. Yogadocent behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website,
en/of per e-mail.
Artikel 6
Retraite
De definitieve inschrijving voor de Retraite is na ontvangst van de Aanbetaling. Het tweede
gedeelte van reissom dient uiterlijk 1 maand voor de Retraite te zijn voldaan.
Restitutie bij annulering kan tot uiterlijk 2 maanden voor de reis. Daarna zal de Aanbetaling
worden ingehouden.
Bij annulering door de Deelnemer binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds
betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite,
wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
De Retraite gaat alleen door bij minimaal 8 deelnemers.
De Yogadocent behoudt zich het recht voor om de Retraite te annuleren wegens onvoldoende
deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs
terugbetaald aan de Deelnemers.
Artikel 7
Aansprakelijkheid
De Yogadocent is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de
Deelnemer. De Yogadocent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of
geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel
verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training en/of
Retraites bij, of verzorgd door de Yogadocent.
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