Algemene voorwaarden Yoga Lana 2022
1.Definities
1.1 ‘Dienstverlener’ is de docent of therapeut die vertegenwoordiger is voor Yoga Lana.
1.2 ‘Cliënt’ is de persoon aan wie de dienst verleend wordt. Dit kan zijn een deelnemer van
een yogales, workshop, cursus of yogatherapieprogramma.
1.3 ‘Dienst’: hieronder wordt verstaan datgene wat een de cliënt geleverd wordt, zoals een
yogales, retreat, therapiesessie, cursus of workshop.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van Yoga
Lana, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Voorafgaand aan het afnemen van een dienst wordt cliënt geïnformeerd over de
algemene voorwaarden.
2.3 Door deelname aan een dienst gaat cliënt akkoord met de algemene voorwaarden.
3. Betaling en restitutie
3.1 Voor de betaling van de dienst ontvangt cliënt voorafgaand aan de geleverde dienst een
factuur, waarop gespecificeerd wordt welke diensten zijn afgenomen, op welke datum deze
geschiedt en wat de kosten zijn.
3.2 De factuur dient voorafgaand aan de geleverde dienst voldaan te worden.
3.3 Wanneer de factuur niet tijdig betaald is, is de dienstverlener genoodzaakt een
betalingsherinnering te versturen waarbij 10% rente op het totaalbedrag van de factuur in
rekening wordt gebracht, welke binnen 14 dagen na de herinnering voldaan dient te worden.
3.4 Yoga Lana behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen
worden vermeld op de website en/of per e-mail. De tarieven voor de diensten worden altijd
berekend op basis van het op het moment van de levering vermelde bedragen.
4. Afspraken maken en annuleren
4.1Individuele afspraken worden in overleg tussen dienstverlener en cliënt gepland.
4.2 Wanneer cliënt een individuele afspraak moet afzeggen, dient dit uiterlijk 24 uur van
tevoren telefonisch of schriftelijk te gebeuren. Bij tijdige afzegging worden geen kosten in
rekening gebracht. Bij afzegging later dan 24 uur van tevoren wordt 50% van het tarief van
de dienst in rekening gebracht.
4.3 Wanneer een cliënt een deel van een cursus, retreat of andere dienst in groepsverband
mist, is restitutie of compensatie niet mogelijk. Afwezigheid dient voorafgaand gemeld te
worden.
4.4 Annulering van diensten in groepsverband is kosteloos mogelijk tot en met 14 dagen
voorafgaand aan de startdatum. Bij annulering vanaf 14 dagen voorafgaand aan de
startdatum tot en met de startdatum is 50% restitutie van de kosten mogelijk. Bij annulering
na de startdatum is geen restitutie mogelijk.
4.5 Yoga Lana behoudt zich het recht voor om diensten te annuleren.
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5. Aansprakelijkheid
5.1 Het volgen van yogalessen, workshops, retreats en therapiesessies is geheel op eigen
risico. Yoga Lana aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk
letsel voor, tijdens of na de geleverde dienst.
5.2 Yoga Lana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van
eigendommen van de cliënt voor, tijdens of na de geleverde dienst.
5.3 Yoga Lana werkt uitsluitend binnen de kaders van technieken waarvoor de
dienstverlener gecertificeerd is en voert alle diensten naar kennis en kunde uit om de
veiligheid te waarborgen. Desondanks bestaat het risico op blessures. Neem de volgende
richtlijnen in acht om de kans op blessures en klachten te beperken:
- Consulteer een arts als u twijfelt over uw gezondheid of zwanger bent;
- Meld eventuele blessures of bijzonderheden vooraf aan de docent of therapeut;
- Luister goed naar de instructies van de docent of therapeut en volg deze op;
- Luister goed naar de signalen van uw eigen lichaam en handel hiernaar;
- Stel vragen wanneer u de oefeningen niet begrijpt.
6. Persoonsgegevens
6.1 Yoga Lana verzamelt persoonlijke gegevens van cliënt. In de privacyverklaring wordt
verhelderd welke gegevens verzameld worden, waar deze voor gebruikt worden en hoe
deze beveiligd worden. De dienstverlener werkt conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Cliënt wordt bij afname van een dienst gevraagd hier
expliciet toestemming voor te geven.
7. Klachten
7.1 Indien cliënt klachten heeft, kan cliënt deze bespreken met dienstverlener. Mochten
cliënt en dienstverlener hier niet uit komen, dan kan op kosten van cliënt een mediator
ingeschakeld worden.
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