
 

 

Algemene bepalingen lessen  
 

 

 

 

 

 

1. Eigen risico en aansprakelijkheid:  

1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico.  

1.2 Yoga-Sila is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, 

noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.  

1.3 De deelnemer dient voor de les aan te geven of er sprake is /zijn van beperkingen in beweging en 

of blessures  

1.4 Yoga-Sila aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures  

 

2. betaling:  

2.1 Deelnemer moet de kosten vooraf betalen. Geen restitutie bij afwezigheid van de student. 

2.2 Betaling klant middels factuur  

 

3. Kleding en matje:  

3.1 Deelnemers die niet voor een proefles komen, wordt geadviseerd een eigen yoga-mat mee te 

brengen.  

 

4. Annulering van lessen:  

4.1 De deelnemer/bedrijf dient minimaal 24 uur voor aanvang van de lessen te annuleren met opgave 

van reden. (Annulering binnen 24 uur wordt altijd in rekening gebracht.)  

4.2 Yoga-Sila zal minimaal 2 uur voor aanvang van de lessen annuleren met opgave van reden  

 

5. Privélessen/teacher-trainingen:  

5.1 Privélessen/teacher trainingen worden vooraf met klant afgesproken door middel van een 

intakegesprek  

5.2 Betaling geschiedt altijd geheel vooraf tenzij anders is overeengekomen  

5.3 Lessen moeten binnen 3 maanden worden opgenomen, teacher training afhankelijk per individu 

5.4 Annulering voor de lessen is alleen mogelijk in overleg met de docent  

5.5 Restitutie is niet mogelijk. Uitstel van data lessen is bespreekbaar  

 

6. Bedrijfsyoga (bedrijven, scholen online of fysiek) :  

6.1 Vooraf offerte opgesteld en getekend retour door bedrijf/school  

6.2 Factuur betalingstermijn 14 dagen (of anders afgesproken met bedrijf, school)  

6.3 Annulering minimaal 36 uur voor aanvang. Annuleringen binnen 36 uur worden altijd in rekening 

gebracht.  

6.4 Bij online lessen/workshops dienen de camera’s van de deelnemers altijd aan te staan en het geluid 

uit.  

6.5 Livestream en online lessen mogen niet worden opgenomen.  



 

7 yoga & mindfulness film serie opnames  

7.1 opgenomen video’s/films voor bedrijven mogen voor bepaalde periode of onbepaalde periode 

beschikbaar zijn bij bedrijven, afhankelijk van opdracht en overeengekomen afspraken  

7.2 opgenomen video’s/films zijn alleen toegankelijk voor medewerkers desbetreffende bedrijven  

7.3 opgenomen video’s/films mogen niet worden gekopieerd/gepubliceerd  

 

8 Tussentijdse wijziging van de Opdracht  

8.1 Er is sprake van een aanvullende Opdracht wanneer een Opdracht na het aanvaarden van de 

Opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor Yoga-Sila met zich brengt. Voor deze 

aanvullende Opdracht zal een aparte Offerte worden gemaakt (of hele nieuwe). Veranderingen die in 

een al verstrekte Opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk 

overeengekomen levertijd door De Yoga-Sila wordt overschreden. Yoga-Sila is gerechtigd om de extra 

kosten voor wijziging van de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 


