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1. Deelname
Deelname aan lessen en workshops is uit volledige vrije wil.
2. Gezondheid
Deelnemer verkeert in goede gezondheid. Blessures, ziektes, aandoeningen, klachten worden door
de deelnemer voor de les vertelt aan de docent. Zwangerschap of zwangerschapswens worden door
de deelnemer vertelt aan de docent voor de les.
3. Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan yogalessen en workshops is geheel voor eigen risico. Praktijk Niki van Bommel is
niet aansprakelijk voor mogelijke blessures, materiële en/of immateriële schade, die al dan niet
(in)direct in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen van de
lessen/workshops.
4. Medische behandeling
Deelnemers die onder medische behandeling zijn of zijn geweest, dienen te allen tijde deelname aan
de lessen/workshops te overleggen met hun behandelend specialist.
5. Betaling
a. Losse les: Betaling geschiedt per overschrijving of contant voor de eerste les.
b. Kwartaal abonnement: Betaling geschiedt uiterlijk twee weken voor het nieuwe kwartaal per
overschrijving of contant.
c. Workshop of privéles (1:1): Betaling geschiedt per overschrijving of contant voor aanvang van de
workshop of privéles.
Facturen worden per email aangeboden.
6. Tarieven
Tarieven zijn te vinden op de website van Praktijk Niki van Bommel (www.praktijknikivanbommel.nl).
Prijswijzigingen worden tijdig gecommuniceerd via de website. Aanmeldingen gedurende het
kwartaal worden berekend aan de hand van de resterende weken in het gelijkwaardige percentage
over de kosten van het kwartaalabonnement.
7. Geldigheid
Kwartaalabonnement: Q1 (jan t/m maart) Q2 (april t/m juni) Q3 (juli t/m sept) Q4 (okt t/m dec) en is
persoonsgebonden.
8. Beëindiging van het kwartaalabonnement
Kwartaalabonnementen zijn doorlopend en per kwartaal opzegbaar. Het opzeggen van je
doorlopende kwartaalabonnement kan schriftelijk tot uiterlijk veertien dagen voor de start van het
nieuwe kwartaal.
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9. Inhalen van gemiste groepsyogalessen
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald dertig dagen voor of dertig dagen na de gemiste les. Het
inhalen van lessen dient vooraf aangevraagd te worden i.v.m. de beschikbaarheid. Vaste deelnemers
hebben ten alle tijden voorrang op deelnemers die een les inhalen.
10. Openingstijden van de praktijk
Enkele weken per jaar is Praktijk Niki van Bommel gesloten i.v.m. vakantie en bijscholing. De
openingstijden worden tijdig aangekondigd tijdens de lessen en op de website. De praktijk is tevens
gesloten op nationale feestdagen. Lessen die op deze dagen vervallen zijn berekend in de
kwartaalprijzen. Indien gewenst kan in overleg en bij voldoende beschikbaarheid de les ingehaald
worden op een ander moment.
11. Restitutie en afmeldingen
Restitutie van geld is niet mogelijk. Afmelden voor workshops en privélessen minimaal 24u van te
voren. Niet tijdig geannuleerde aanmeldingen voor workshops en/of afspraken voor een 1:1 yogales
worden volledig in rekening gebracht.
12. Huisregels
Deelnemer houdt zich te allen tijde aan de huisregels. De huisregels hangen op zichtbare plekken op
in de praktijk (kleedruimte en wachtruimte).
13. Persoonsgegevens
Praktijk Niki van Bommel behandelt dit formulier zorgvuldig. Persoonsgegevens worden verwerkt
volgens de AVG wet. Zie hiervoor de nieuwsbrief welke na te lezen is in de praktijk (wachtruimte) en
op de website.
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