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Algemene inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van studio DoYoga
Inschrijven en informatie
Je kunt inschrijven voor de lessen door het inschrijﬀormulier in te vullen, waarmee je een overeenkomst en daar mee
een betalingsverplichting aangaat met de studio. Er wordt een plaats voor je gereserveerd in de les zoals door jou
aangegeven op je formulier. Indien de ruimte in de lessen het toelaat kun je wisselend komen. Inschrijvingen gaan in
vanaf de 1ste van de maand. Instromen op een ander moment kan ook. Het aantal losse lessen dat staat vanaf het
moment van instromen tot aan de 1ste van de volgende maand wordt verrekend tegen een apart ‘instroom’ tarief
bovenop de gewenste periode van inschrijving. Je kunt pas deelnemen aan de lessen nadat je inschrijﬀormulier en
betaling is ontvangen. Betaling binnen 2 weken vóór aanvang van de lessen kan alleen contant voorafgaand aan de les.
Schrijf je tijdig in! Inschrijving is altijd persoonsgebonden en kan niet worden over gedragen op een andere persoon.
Voor meer informatie over, of inschrijvingen voor de lessen kun je telefonisch contact op nemen via 06 20 11 45 61 of
via e-mail, info@doyoga.nl.
Betalen
Inschrijven voor de lessen in een serie van jouw keuze geschiedt dmv. het inschrijﬀormulier ingevuld en ondertekend
in te leveren bij de studio. Om deel te kunnen nemen moet het cursusgeld uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de
cursus zijn voldaan, contant of door storting van het overeenkomstige cursusgeld op rekeningnr. NL 79 INGB0
672044765 van de ING bank, tnv. DoYoga, Rotterdam ovv. naam.
Annulering
Tot twee weken voor aanvang van de cursus zijn er geen kosten aan de annulering verbonden. Bij annulering binnen
twee weken voor aanvang van de cursus worden 10% administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na
aanvang van de eerste les of bij tussentijdse beëindiging van een cursus kan geen restitutie verleend worden. Als een
groep niet door kan gaan wegens te weinig aanmeldingen, ontvang je hier z.s.m. bericht over, waarna het betaalde
cursusgeld zonder kosten wordt gerestitueerd.
Inhalen van lessen & Beeïndiging inschrijving
Na een eerste inschrijving voor een lesperiode wordt deze automatisch met eenzelfde lesperiode én voor onbepaalde
tijd verlengd. Opzegging van de inschrijving dient 1 maand en uiterlijk 2 weken voor beeïndiging van een lesperiode te
gebeuren. Wanneer er 2 weken voor het aﬂopen van een lopende lesperiode geen annulering is ontvangen en/of er
lessen na de huidige lesperiode gevolgd worden, geldt er een betalingsplicht voor een zelfde periode als de voorgaande. Gemiste lessen van een lesperiode kunnen bij een opvolgende aansluitende lesperiode (min. 3 maanden) meegenomen worden als extra les. Gemiste lessen zijn lessen die uitvallen als gevolg van de eigen vakantie en/of ziekte of
sluiting van de studio als gevolg van vakantie en/of ziekte. Gemiste lessen kunnen een lopende inschrijving niet verlengen noch kunnen deze in mindering gebracht worden op een vervolginschrijving.
Aansprakelijkheid
Studio DoYoga en/of haar medewerker(s) kan/kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal ontstaan
tijdens verblijf in de studio of schade als gevolg van deelname aan de door DoYoga georganiseerde activiteiten, noch
kan zij aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het niet (juist) opvolgen van gegeven
instructies. Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico.

