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Algemene voorwaarden Yoga en zo Aalten:  

 
U heeft zich digitaal, via de website, ingeschreven bij Yoga en zo Aalten. Daarmee bent u ook 

akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. 

 

Aanmeldprocedure: via de website  en het lesrooster, wordt u doorgelinkt naar Momoyoga. 

Hier kunt u zichzelf registreren en lessen boeken. De eerste twee lessen mag u voor 10 euro 

uitproberen wat yoga is. Wilt u daarna doorgaan met yoga, dan kunt u lessen inkopen die 

binnen een bepaalde tijd gevolgd moeten worden. Als de tijd verlopen is, vervallen de evt. 

niet-gevolgde lessen. Yoga en zo Aalten gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw 

abonnement te kunnen verwerken, om u thuis, per mail of per telefoon te kunnen bereiken. 

De laptop waarmee gewerkt wordt, is ook beveiligd met een wachtwoord en met een 

virusscanner/firewall (Norton). 

 

Op de website (www.yogaenzoaalten.nl) staan de actuele prijzen. Yoga en zo Aalten werkte 

tot augustus 2018 met maandabonnementen. Nieuwe leden kunnen hier geen gebruik meer 

van maken. Voor het maandabonnement geldt een opzegtermijn per maand. Opzeggen voor 

de 20e van de maand (vb. u wilt stoppen per april, dan dient u zich af te melden voor 20 

maart).  

 

Lesgeld: Het lesgeld staat vermeld op de website. Leden, zoals hierboven beschreven, 

betalen hun lesgeld middels een doorlopende machtiging welke rond iedere eerste van de 

maand afgeschreven van de rekening.  

Zij betalen bij een maandabonnement 12 keer het maandbedrag en hebben hierbij recht op 

40 lessen per jaar. Momoyoga houdt de lessenregistratie miv september 2018 bij.  

 

Nieuwe klanten, vanaf augustus 2018, of mensen die altijd al een strippenkaart kochten, 

betalen hun lessen online, via IDEAL. Dit gaat via het programma Momoyoga. Zodra je een 

les boekt en er is geen lestegoed (meer), kan men betalen voor een lessenreeks. 
 

Wanneer u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, behoudt de docent zich het recht voor u 

de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 

 

Afmelden: Yoga en zo Aalten werkt met een reserveringssysteem. Als u een keer niet kunt of 

als u ziek bent, kunt u uw reservering verwijderen. Dit kan tot 3 uur voor aanvang van de les. 

Vergeet u zichzelf uit de reservering te halen, dan gaat dit van uw lestegoed af.  

 

Zon-feestdagen/vakanties: Yoga en zo Aalten is gesloten op de officiële feestdagen en 

zondagen. Vakanties vallen meestal gelijk met de gebruikelijke schoolvakanties.  

 

Aanvang les: Zorg dat u op tijd aanwezig bent (5 à 10 minuten voor aanvang van de les), 

zodat op tijd met de les begonnen kan worden.  
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Wangedrag: Als u zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam en eer van de 

docent en/of het yogacentrum in opspraak brengt, behoudt de docent zich het recht voor u 

de toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld. 

 

Kleding: Makkelijk zittende kleding, waarin u zich goed kunt bewegen is het prettigst 

(trainings/joggingsbroek/t-shirt). Sokken zijn aangenaam tijdens de eindontspanning. U zou 

evt. een handdoek mee kunnen nemen om op de mat te leggen. Andere materialen zijn 

aanwezig. Schoenen, jassen en tassen blijven in de kleedkamer.  

Mobieltjes zijn uit en kunnen (samen met evt. andere waardevolle spullen) in een speciaal 

daarvoor bestemd bakje in de yogaruimte bewaard blijven tot het einde van de les. 

 

Mededelingen: Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, zal dit via whatsapp, mail, de 

website, Facebook, nieuwsbrief of via het bord in de ontvangstruimte bekend gemaakt 

worden. 

 

Ongevallen en aansprakelijkheid: De docent is niet aansprakelijk voor blessures of 

lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te 

overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort. Bij opgave van bepaalde 

medische redenen kan de docent overwegen u te weigeren voor deelname aan de lessen. De 

weigering kan o.a. gebaseerd zijn op het ontbreken van voldoende kennis over uw 

aandoening door de docente. Dit gebeurt altijd in goed overleg.  

De docent stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen 

van u. De docent stelt u  aansprakelijk voor eventuele schade die door u wordt aangericht in 

de yogaruimte en inventaris van Yoga en Zo Aalten.  

 

Privacyverklaring 

https://www.yogaenzoaalten.nl/wp-content/uploads/2020/12/Privacyverklaring-2021.pdf 

 

 

 

 

Vragen en/of opmerkingen: Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt de 

docent dit graag van u. Ze is bereikbaar via de mail: info@yogaenzoaalten.nl 

of via telefoonnummer: 06 – 42011611 
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