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Algemene Voorwaarden Karin Visser Yoga: 
 

x Elke cursist is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. 
De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere cursist, er wordt in geen enkel geval een uitzondering 
gemaakt.  

x De cursist neemt deel aan de yogales vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor de duur van de 
strippenkaart. Wanneer de cursist zich aanmeldt na eerst een proefles te hebben gevolgd, dan is de 
ingangsdatum van de strippenkaart altijd de eerste les volgend op de proefles.  

x Wanneer een cursist geblesseerd of ziek raakt voor langere tijd bestaat de mogelijkheid na overleg van 
een doktersverklaring om de strippenkaart op te schorten naar het moment dat het weer mogelijk is 
om deel te nemen. Tot die tijd mag zijn/haar plek door een ander worden ingenomen voor een 
bepaalde tijd.  

x Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag van de strippenkaart van 10 lessen en verloopt na de 
12e week geteld vanaf de ingangsdatum welke vermeld staat op de strippenkaart. Indien het aantal 
afgesproken lessen minder is op de strippenkaart zal er een andere einddatum op de kaart worden 
vermeldt.   

x Het cursusgeld dient vooraf betaald te worden.  
x Betalingstermijn is uiterlijk veertien dagen na factuurdatum. 
x Wanneer een cursist de betalingsverplichtingen niet nakomt, gaat Karin Visser Yoga direct over tot 

beëindiging van het abonnement. Alle betalingsverplichtingen komen hiermee echter niet te vervallen. 
x Er zijn geen lessen op feestdagen. Het lesrooster wordt tijdig aangegeven.  
x Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Hierop 

worden geen uitzonderingen gemaakt.  
x Gemiste lessen, gemeld minimaal 24 uur voor aanvang les, kunnen enkel ingehaald worden binnen de 

12 weken na ingangsdatum van de strippenkaart.  
x Afmelden binnen 24 uur voor aanvang van de les, wordt de les afgeschreven van de strippenkaart. 
x Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere strippenkaart.  
x In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.  
x Lessen kunnen worden ingehaald zowel op de locatie in Keldonk als op de locatie in Veghel op basis van 

beschikbaarheid. 
x Aanmelden, voor het inhalen van lessen op de andere locatie, minimaal 24 uur voor de les.  
x Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten en zwangerschap te melden aan de 

docent. Ook als dit niet relevant lijkt. 
x Karin Visser Yoga zal alle cursisten steeds per email op de hoogte houden van alle voor de cursist 

belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-
mail adres.  

x Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij 
hiervoor gegronde redenen kent. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de 
cursist. 

x Indien noodzakelijk kan Karin Visser Yoga de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. 
x Karin Visser Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan 

eigendommen of opgelopen letsel van de cursist en door andere aan derden. 
x Foto’s die tijdens de lessen worden gemaakt, kunnen geplaatst worden op de website van Karin Visser 

Yoga en diverse Social media kanalen tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.  


