Algemene Voorwaarden



Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten, georganiseerd
door of namens Asha Life Coaching zoals Yogalessen, Workshops, Meditaties,
Shiatsubehandelingen en Individuele Coachtrajecten.
Bij deelname aan bovengenoemde activiteiten en diensten gaat u automatisch
akkoord met deze algemene voorwaarden.

Betalingen:

Voor het begin van een blok, activiteit of dienst dient het lesgeld overgemaakt te zijn
op het opgegeven rekeningnummer o.v.v. voor- en achternaam – activiteit en locatie.

Een proefles en losse les kan contant betaald worden.

Bij instroom tijdens de groepslessen wordt het tarief evenredig verrekend, je betaalt
alleen de resterende lessen van een blok.
Tarief: Zie website voor actuele tarieven.
Overig:
 Inschrijving is definitief na ontvangst betaling.
 Verzuimde lessen kunnen, na overleg met de docent, indien mogelijk worden
ingehaald bij een andere groep of locatie.
 Je betaalt steeds voor een hele blok, activiteit of dienst.
 Bij incidenteel verzuim wordt geen lesgeld gerestitueerd.
 Bij langdurige ziekte van een cursist is stopzetten/verrekening van het lesgeld
bespreekbaar.
 Er wordt geen les gegeven tijdens schoolvakanties. De vakanties lopen gelijk aan de
vakantieregeling van het basisonderwijs.
 Op officiële feest- en gedenkdagen zijn er geen lessen.
 Indien de docent langer dan 1 week afwezig is, zal er gezorgd worden voor
vervanging, als vervanging niet mogelijk is dan zal er restitutie van het betaalde
lesgeld plaatsvinden.
 De cursist dient te alle tijde zijn/haar eigen fysieke beperktheden/grenzen te
respecteren. Asha Life Coaching is niet aansprakelijk voor enig fysiek letsel of verlies
van goederen gedurende de Yoga lessen, workshops en andere activiteiten. Bij twijfel
raadpleeg uw arts/specialist.
 Asha Life Coaching behoudt zich het recht om, op grond van bepaalde medische of
psychische redenen die bij deelname worden vermeld de toegang tot de les, activiteit
of dienst te weigeren. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als de veiligheid van de
cursist of anderen in het geding is.
 Asha Life Coaching is te allen tijde bevoegd het activiteitenrooster en de prijzen te
wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende perioden.
 Annuleren van een individuele sessie en/of workshop dient minimaal 24uur van te
voren te geschieden. Voor niet of niet tijdige annulering is Asha Life Coaching
genoodzaakt het volledige bedrag van de sessie in rekening te brengen.
Huisregels
 Het verzoek is om 5 minuten voor een activiteit aanwezig te zijn zodat op tijd en in
alle rust gestart kan worden met de activiteit.
 Tijdens de lessen/activiteiten graag de mobiele telefoons uit of op stil instellen.
 Het is raadzaam om 2 uur voor een activiteit geen zware maaltijd te hebben
genuttigd.
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