
Praktische informatie voor yogalessen  

 Deelnemers worden ingeschreven voor een cursusblok van september-december, 

januari-april of een heel seizoen. Er kan ook worden gekozen voor een 

strippenkaart. Een strippenkaart bestaat uit 8 lessen. De kaart is 13 lesweken 

geldig en gaat in op de datum van de eerste les van een lesblok. Een 

strippenkaart kan worden aangeschaft in september of januari. 

 Tussentijds instromen is mogelijk, mits er plaats is. Bij tussentijds instromen kan 

gekozen worden voor het volgen van vaste lessen. Desgewenst ook voor een 

strippenkaart, mits er voldoende lessen zijn om de strippenkaart vol te maken 

tijdens het lesblok waarvoor de cursist zich inschrijft. 

 Een proefles is mogelijk, mits er plaats is.  

 Het volgen van losse lessen is niet mogelijk.  

 Tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen les.  

 Yoga kan het beste worden beoefend op blote voeten en in gemakkelijk zittende 

kleding. Aan te raden is niet te veel / zwaar te eten voor de les.  

 Een handdoek meebrengen is gewenst.  

  

Algemene voorwaarden 2019 

Inschrijving en betaling algemeen  

Inschrijven voor de yogalessen, cursussen en training kan telefonisch of per email. 

Betaling kan contant of via overschrijving plaatsvinden, voorafgaand aan de eerste les. 

Je ontvangt een factuur. Na betaling is de inschrijving definitief en gaat de cursist 

akkoord met de algemene voorwaarden. Bij inschrijving voor een cursus of jaartraining 

ontvang je een formulier met annulerings- en betalingsvoorwaarden. 7 dagen na 

inschrijving is deze definitief en is er een betalingsverplichting, ook als je voortijdig stopt 

met de cursus of training.  

  

Het cursusgeld 

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag dat vermeld staat in de meest recente 

informatie in de folders en op de website. Het cursusgeld dient voor aanvang van de 

eerste les volledig te zijn betaald. Als de eerste les een proefles is wordt deze contant 

betaald na de les. Lesblokken lopen van september t/m december en januari t/m mei. De 

kosten bedragen 120 euro per lesblok van 13 lessen. Een proefles kost 10 euro. Bij 

tussentijds instromen betaal je voor de resterende lessen van een lesblok. 

In plaats van wekelijkse lessen kan ook worden gekozen voor een strippenkaart. Een 

strippenkaart kost 100 euro voor 8 lessen. De kaart gaat in op de datum van de eerste 

les van een lesblok. Een strippenkaart kan alleen worden aangeschaft in september en 

januari en is het gehele lesblok (van 13 lessen) geldig. In iedere groep zijn 2 

strippenkaarten beschikbaar. 

Bij verhindering ben je zelf verantwoordelijk om de les tijdig af te zeggen. Het liefst via 

Momoyoga. Dit kan tot 24 uur voor aanvang van de les. Zeg je een les niet of te laat af, 

dan vervalt de les of wordt de les afgeschreven van de strippenkaart indien van 

toepassing. Een gemiste les kan worden ingehaald op een andere tijd en dag binnen 2 

weken, mits de les tijdig is afgezegd. De cursist is zelf verantwoordelijk om zich binnen 2 

weken voor een andere les in te schrijven via momoyoga of de docent. Gemiste lessen 



kunnen niet worden gerestitueerd. In overleg kan iemand anders in jouw plaats een les 

volgen. 

De docente behoudt zich het recht voor de cursusprijs jaarlijks te herzien.  

Medische klachten/deelname  

Als een cursist medische klachten van lichamelijke en/of psychische aard heeft, dan 

dienen deze voorafgaand aan de aanvang van yogalessen te worden doorgegeven aan de 

docente. De cursist wordt geadviseerd om, bij twijfel over de gezondheid, voorafgaand 

aan deelname aan yogalessen zelf een arts te raadplegen.  

Deelname aan oefeningen of houdingen is nooit verplicht. De cursist is vrij om 

oefeningen over te slaan of af te breken, wanneer zij of hij dit zelf raadzaam acht. De 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de oefeningen ligt altijd bij de cursist. 

Aansprakelijkheid  

De docent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg 

van ongevallen, letsel, verlies en/of diefstal van eigendommen van cursisten en 

bezoekers van yogalessen, meditaties, cursussen of trainingen.  

Toelating van cursisten aan lessen of trainingen is geheel ter discretie van de docent, 

altijd in goed overleg met de cursist. 
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