Algemene voorwaarden Happiness Yoga Lifestyle augustus 2018
Artikel 1 De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan
Happiness Yoga Lifestyle, het inschrijven in Momoyoga en deelname aan de lessen.
1.2) Deelname aan de lessen/workshops enz. geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke en mentale klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op
met uw huisarts of specialist.
1.4) Happiness werkt met programma Momoyoga. Tevens is hiervan een app beschikbaar
https://www.momoyoga.com/nl/ios-app & https://www.momoyoga.com/nl/android-app.
1.5) Deelname/inschrijving betekent accordering van deze Algemene voorwaarden & privacyverklaring,
tevens van Momoyoga – zie https://www.momoyoga.com/nl/privacy
Artikel 2 Betaling
2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor aanvang van de lessen/workshops via Momoyoga
te betalen, middels Ideal/Mollie (Regiobank nummer NL98 RBRB 0918 2324 73 ten name van Happiness
Yoga Lifestyle). Contante betaling is in overleg, en na schriftelijke bevestiging van Happiness, mogelijk.
2.2) Restitutie van het lesgeld en cursusgeld (geldt ook voor workshops) is niet mogelijk.
2.3) In de zomerperiode en in de vakanties kunnen er aangepaste tarieven en lestijden zijn.
Artikel 3 Uitsluiting
3.1) Happiness Yoga Lifestyle heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te
weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) Happiness Yoga Lifestyle heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de
deelnemer te weigeren.
Artikel 4 Lessen/workshops
4.1) Lessen, cursussen & workshops worden via Momoyoga geboekt & betaald. Na aanmelding via de mail
volgt een inschrijflink voor Momoyoga https://www.momoyoga.nl/HappinessYL/inschrijven/
Tevens staat het lesrooster (en de verwijzing naar Momoyoga) op de site.
4.2) Deelname aan een reeks lessen of abonnement geeft recht op een vaste plaats in de groep. Na de
inschrijving klik je op de eerste les en word je doorverwezen naar de betaling. Bij aanmelding voor een
reeks lessen zetten wij jou vast op de lijst. Bij een strippenkaart dien je zelf je lessen te boeken.
4.3) Lessen kunnen volgens de geldigheid van de reeks/strippenkaart op een ander gewenst tijdstip
worden ingehaald, mits beschikbaar, risico voor deelnemer. De deelnemer dient lessen zelf te wijzigen. De
deelnemer is zelf verantwoordelijk voor absentie en dient dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les via
Momoyoga aan te geven anders vervalt de optie tot inhalen.
4.3) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen/workshops door vakantie, ziekte of andere redenen.
Artikel 5 Annulering door Happiness Yoga Lifestyle
5.1) Happiness Yoga Lifestyle heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.
5.2) Happines Yoga Lifestyle heeft het recht op deelname van de deelnemer te weigeren.
Artikel 6 Huisregels
6.1) Alle bezoekers van Happiness worden geacht de huisregels tot zich te nemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkeren kan tegenover Happiness, in de opritten voor het gras of op het grasveld. Fietsen graag
in het fietsenrek plaatsen
Veroorzaak geen geluidsoverlast voor leden en omwonenden bij aankomst en vertrek
Draag comfortabele/schone kleding en geen schoeisel tijdens de les
Neem een dekentje of vest mee voor de eindontspanning i.v.m afkoelen
Eet tenminste 2 uur voor aanvang van de lessen niet teveel en kies voor licht verteerbaar voedsel.
Water mag, maar drink niet teveel
Het gebruik van een handdoek is verplicht
Draag liever geen sieraden voor uw eigen gemak en veiligheid
Yogamatten, kussens en overige hulpmiddelen zijn aanwezig, graag na gebruik terug leggen
Aanvang 5 minuten voor start van de les. Het is erg onplezierig als iemand te laat komt en we met
de beginontspanning begonnen zijn. Kom ook niet te vroeg i.v.m. voorafgaande lessen
Happiness heeft geen aparte kleedruimte
Telefoons moeten uitgeschakeld zijn
Meld blessures, klachten of zwangerschap voor de les; ook zwangerschap nog in de eerste 3
maanden

•

•
•
•
•

Yoga stimuleert allerlei systemen in het lichaam en brengt diverse processen op gang,
bijvoorbeeld de afvoer van afvalstoffen. Het kan zijn dat je duizelig wordt, hoofdpijn krijgt of
emotioneel wordt. Accepteer dit van jezelf en ook van anderen. Door te focussen op de
ademhaling verdwijnt dit ook weer, maar meld bijzonderheden altijd bij de docent
Drink meteen na de les een glas water en ook de dag daarna voldoende water om de afvalstoffen
afvoer te versnellen
Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geen sterke deodorant of parfum
Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens de lessen & workshops niet te
praten
Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit
van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden

Artikel 7 Wijzigingen
7.1) Happiness Yoga Lifestyle behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden &
Privacyverklaring, lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en/of mail
van alle wijzingen op de hoogte gehouden.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1) Happiness Yoga Lifestyle verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
8.2) Happiness Yoga Lifestyle is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de
deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen
9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Happiness Yoga Lifestyle
betreffende deelname aan lessen, cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel
advisering in de ruimste zin van het woord.
9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door
Happiness Yoga Lifestyle.
Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1) Happiness Yoga Lifestyle verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van
haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Happiness gaat
zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het
gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
10.2) Happiness gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens om de deelnemers op de hoogte
te brengen van activiteiten van Happiness en eventuele wijzigingen.
10.3) Happiness geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming door aan derden.
10.4) In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Happiness wordt verwerkt, voor
welke doeleinden Happiness dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt
uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun
persoonsgegevens.

