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1.De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het
inschrijfformulier.
1.2) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze
inschrijfvoorwaarden.
2.Lessen
2.1) Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan
zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of
specialist te raadplegen Yoga Puur aanvaardt echter geen enkele
aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les
als gevolg van zwangerschapsyoga beoefening
2.2) De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/schade
van eigendommen van de deelnemer.
3.Privacy
3.1) Yoga Puur respecteert de privacy van al haar cursisten en de gebruikers
van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte
persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
3.2) De door u aangeleverde persoonsgegevens worden opgeslagen in onze
administratie en worden gebruikt voor de administratieve afhandeling en om
u te kunnen informeren over de lessen en activiteiten. Uw persoonsgegevens
worden in geen geval verstrekt aan derden. U heeft altijd de mogelijkheid
uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U
kunt daartoe een verzoek doen via info@yogapuurnijkerk.nl.
3.3) Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk een half jaar na beëindiging van
deelname aan de lessen uit de administratie worden verwijderd.
4.Betaling
4.1) De cursist dient het lesgeld bij aanschaf leskaart te betalen middels
overschrijving naar het Rabobank bankrekeningnummer
NL71RABO0116966130 t.n.v. K.B. van Valkengoed of contant. Leskaarten
zijn persoonsgebonden. Bij een losse les of bij maandbetaling wordt contant
betaald voor aanvang van de les of 24 uur van tevoren per
bankoverschrijving.

4.2) De tien lessen op de leskaart kunnen in een periode van 12 weken
worden gevolgd. Gemiste lessen buiten deze periode kunnen niet worden
ingehaald. Er is geen restitutie mogelijk op het cursusgeld wanneer u
vanwege omstandigheden uw lessen (tijdelijk) moet staken m.u.v. een
vroegtijdige bevalling.
4.3) Vanaf de 1e van de uitgerekende maand is de betaling12,50 EUR per
bezochte les tot aan bevalling.
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