
Algemene Voorwaarden – Adhara-Yoga te Arnhem 

Artikel 1 - Begripsbepaling

Onder een les wordt verstaan: iedere instructie, zowel off- als online, van docenten van Adhara-Yoga in het kader van onder 

andere yoga, meditatie, coaching en workshops. De noemer van de instructie (bijvoorbeeld: Yoga, Mind Your Body, Yoga en 

Meditatie) is daarbij niet van belang. 

Onder de website wordt verstaan: www.adhara-yoga.nl 

Onder de rekening van Adhara-Yoga wordt verstaan: NL15TRIO0788770594

Onder mail wordt verstaan: Simone@adhara-yoga.nl 

Artikel 2 - Algemeen

Middels reservering van een les of de deelname daaraan gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden. 

Artikel 3 – Eigen Risico 

3.1 Deelname aan een of meerdere lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Adhara-Yoga aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, blessures, verlies, schade of ander verlies verband 

houdende met de deelname aan lessen of de voorbereiding daarop. 

3.2  Adhara-Yoga werkt zoveel als mogelijk met gediplomeerde en gekwalificeerde docenten en spant zich in om een les 

van hoge kwaliteit te leveren. Desondanks bestaat er een kans op blessure en/of letsel. Uit artikel 3.1 volgt dat dit voor 

het risico van de deelnemer is. Indien de deelnemer dit risico wil minimaliseren dient deze de volgende richtlijnen in 

acht te nemen:

a. Bij zwangerschap of bij enige twijfel over de eigen gezondheid of fitheid dient de deelnemer altijd een arts te 

consulteren én de docent van Adhara-Yoga te informeren vóór aanvang van de les.

b. De deelnemer dient goed naar de instructies van de docent te luisteren en deze nauwgezet op te volgen. De 

deelnemer dient vragen te stellen indien deze een oefeningen niet begrijpt of niet denkt te begrijpen. 

c. De deelnemer dient ten alle tijden rekening te houden met eventuele lichamelijke beperkingen en de signalen die 

het lichaam afgeeft. Voer geen instructies uit die pijnlijk zijn. 

3.3 Adhara-Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of andere schade, zowel direct als indirect, van 

en/of aan eigendommen van de deelnemer. 

3.4 Indien de deelnemer schade veroorzaakt aan eigendom van Adhara-Yoga, al dan niet opzettelijk, dient deze de schade 

te vergoeden. 

Artikel 4 – Inschrijving, betaling en deelname

4.1 Dit artikel geldt niet voor het volgen van of het inschrijven voor proeflessen. 

4.2 Inschrijving vindt uitsluitend via de website plaats. Inschrijvingen per mail, per telefoon of per mondeling contact zijn 

geen geldige inschrijvingen. 

4.2 De deelnemer kan zich middels de website inschrijven voor een seizoen aan lessen of, indien de lesvorm niet in 

seizoensvorm wordt gegeven, voor losse lessen (zoals bijvoorbeeld coaching, weekends en workshops). Eventuele 

wettelijke bedenktermijnen lopen vanaf het moment van inschrijving. 

4.3 Indien de deelnemer zich niet inschrijft via de website komt een seizoens-abonnement tot stand bij deelname aan de 

eerste betaalde les of bij ontvangst van lesgeld. 

4.4 Tegelijk met de totstandkoming van een seizoens-abonnement neemt de deelnemer een betalingsverplichting op zich. 

4.5 Een seizoens-abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

4.6 = Aan de betalingsverplichting dient te worden voldaan middels bankoverschrijving, automatische incasso, Mollie of iDeal 

ten gunste van de rekening van Adhara-Yoga.

4.6 Aan de betalingsverplichting dient te worden voldaan in de eerste twee weken van het lesseizoen. 

4.7 Betaling in twee termijnen is eventueel mogelijk maar in ieder geval pas na overleg met en schriftelijke goedkeuring 

door Adhara-Yoga. 



Artikel 5 – Lesrooster, -wijzigingen en -annuleringen door Adhara-Yoga

5.1 De website is altijd leidend voor wat betreft het lesrooster. 

5.2 Tenzij expliciet aangegeven worden er geen lessen gegeven op officiële feestdagen. 

5.3 Adhara-Yoga behoudt zich het recht voor om de leslocatie te wijzigen en/of -vorm te annuleren en/of een andere 

docent dan gebruikelijk en/of aangegeven in te zetten. 

5.4 Indien Adhara-Yoga het in 5.3 beschreven recht uitoefent zal er in geval van overmacht geen restitutie plaatsvinden. 

Artikel 6 – Opzeggingen en annuleringen door de deelnemer 

6.1 Indien de deelnemer een abonnement wenst te op te zeggen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 

6.1 Er vindt geen restitutie plaats indien de deelnemer stilzwijgend geen gebruik maakt van het recht tot deelname aan 

een les. 

6.2 Er vindt geen restitutie plaats indien de deelnemer annuleert behoudens de in dit artikel beschreven uitzonderingen. 

6.3 Annuleringen en opzeggingen kunnen uitsluitend per mail plaatsvinden en zijn pas geldig indien deze Adhara-Yoga 

daadwerkelijk bereiken. 

6.4 Afhankelijk van de termijn, geven de annuleringen van workshops, weekenden en coaching-sessies recht op restitutie 

van een bepaald percentage van de kostprijs: 

a. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang zal 25% van de prijs in rekening worden gebracht;

b. Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang zal 50% van de prijs in rekening worden gebracht; 

c. Bij annulering nadien is de deelnemer volledige betaling verschuldigd. 

6.5 Geannuleerde lessen in het kader van een seizoens-abonnement kunnen kosteloos worden ingehaald binnen hetzelfde 

seizoen, behoudens overschrijding van de lescapaciteit, en slechts indien de deelnemer zich minstens 24u van te voren 

heeft afgemeld per mail, sms of WhatsApp. 

6.6 Bij langdurige ziekte is het inhalen van lessen in een volgend seizoen eventueel mogelijk maar in ieder geval pas na 

overleg en met schriftelijke goedkeuring door Adhara-Yoga.

Artikel 7 – Persoonsgegevens 

7.1 Adhara-Yoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor 

het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Adhara-Yoga gaat zorgvuldig om met deze 

persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de wettelijke verplichtingen die onder andere voortvloeien uit de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. 

7.2  Adhara-Yoga gebruikt persoonsgegevens om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Adhara-

Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer deze communicatie niet wenst te 

ontvangen kan dat schriftelijk worden medegedeeld per mail. De deelnemer neemt daarbij het risico dat niet van alle 

diensten en producten van Adhara-Yoga (optimaal) gebruik kan worden gemaakt. 

7.3 Adhara-Yoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

door aan derden.

Artikel 8 – Tarieven

8.1 De website is altijd leidend voor wat betreft de tarieven. 

8.2 Voor maatwerkopdrachten kan per mail een prijsindicatie worden aangevraagd. 

8.3 Adhara-Yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Deze zullen tijdig worden gecommuniceerd via de 

website en nieuwsbrief. 

Artikel 9 – Wijzigingen

9.1  Adhara-Yoga behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. 

9.2  De website is altijd leidend voor wat betreft de geldende versie van de algemene voorwaarden. 

Artikel 10 – Toepasselijkheid en geschillen

10.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle overeenkomsten tussen Adhara-Yoga en wederpartij 

ongeacht de aard van die overeenkomst. 

10.2  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Adhara-Yoga. 

10.3  Geschillen voortvloeiend uit of betreffende de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassingen 

zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Adhara-Yoga of de 

omgeving daarvan behoudens hogere voorzieningen


