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Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Mooj Yoga, en op iedere
deelnemer/cursist die gebruik maakt van deze activiteiten.
Deelnemer/cursist is hij/zij die yogalessen volgt bij Mooj Yoga.
Risico:
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Mooj Yoga kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al
dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of
aanwezigheid op de verschillende locaties waar lesgegeven wordt. De deelnemer vrijwaart Mooj
Yoga voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.
Betaling:
Mooj Yoga behoudt zich het recht voor het lesgeld tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen.
De deelnemer wordt hierover tijdig geïnformeerd.
Het lesgeld is voor een stempelkaart van 10 yogalessen, de deelnemer/cursist heeft over een periode
van 13 weken de tijd om gebruik te maken van 10 yogalessen. De datum en geldigheid staat op de
stempelkaart vermeld. De deelnemer/cursist ontvangt via de mail een factuur om het lesgeld binnen
twee weken te voldoen.
Opzeggen lidmaatschap:
Een lesperiode wordt automatisch verlengd! Kaarten lopen aansluitend door! Tenzij er -uiterlijk- 3
weken voor het einde van de stempelkaart, dat wil zeggen uiterlijk op de zevende yogales, is
aangegeven dat de deelnemer/cursist de lessen (tijdelijk) stop wil zetten. Als dit niet gebeurd is krijgt
de deelnemer automatisch een nieuwe stempelkaart en een factuur via de mail. Er is geen restitutie
mogelijk.
Afmelden:
Graag uiterlijk om 17.45 uur afmelden voor de yogales van diezelfde avond.
Afmelding i.v.m. blessures en/of ziekte:
Dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven/besproken. De deelnemer/cursist
dient zelf contact op te nemen indien hij/zij vanwege ziekte of blessure tijdelijk niet kan deelnemen
aan de lessen, dan is het in overleg mogelijk dat de stempelkaart tijdelijk wordt stopgezet en de plek
in de groep gereserveerd blijft. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

Bij blijvende lichamelijke onmacht om de yogalessen te volgen kan de stempelkaart in overleg met
Mooj Yoga per direct worden stopgezet. Voor de vooraf betaalde stempelkaart is geen restitutie
mogelijk.
Lesrooster, vakanties en annulering van lessen:
Het algemeen geldende lesrooster staat op de website. Wijzigingen en vakanties worden tijdig
bekend gemaakt via de mail en op de website vermeld. Mooj Yoga behoudt zich het recht voor om
een les te laten vervangen of vervallen. In het geval dat yogalessen vervallen zal de stempelkaart
tijdelijk stopgezet worden totdat de yogalessen weer van start gaan. Bij langdurige stopzetting van
de yogalessen (zoals tijdens de Corona pandemie) zal de deelnemer/cursist de keuze hebben om de
stempelkaart stop te zetten, als de yogalessen weer mogen starten is vanaf dat moment de
stempelkaart weer geldig en kan de deelnemer/cursist de stempelkaart achtereenvolgend volmaken.
Er wordt geen restitutie verleend. Of de deelnemer/cursist heeft de mogelijkheid om online
yogalessen te volgen, voor iedere online yogales wordt een stempel gezet op de stempelkaart. Bij het
volgen van online yogalessen wordt de stempelkaart automatisch verlengd. Het maken van de keuze
stempelkaart stopzetten of de keuze online yogalessen volgen, gaat in overleg tussen Mooj Yoga en
de deelnemer/cursist.
Zodra de deelnemer/cursist het inschrijfformulier heeft ingevuld, heeft betaald of naar de les komt
gaat deze akkoord met deze algemene voorwaarden.

