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YOGA met Eva 
Algemene Voorwaarden  

1. Algemeen 

1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en workshops bij YOGA met 

Eva. Door deelname aan en/of betaling van een van deze onderdelen, verklaart de 

deelnemer (hierna cursist genoemd) zich akkoord met de toepasselijkheid van deze 

Algemene Voorwaarden. 

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk bevestigd door 

YOGA met Eva. 

2. Abonnement 

2.1. Inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

2.2. De inschrijving is voor een les op een vaste dag en een vast tijdstip. 

2.3. In overleg met YOGA met Eva kan de cursist naar een andere lestijd overstappen. Bij een 

eventuele wachtlijst is de volgorde van aanmelding bepalend. 

2.4. Het abonnement wordt afgesloten voor een minimale periode van drie volledige 

kalendermaanden. 

2.5. Na de periode genoemd in art.2.4 wordt het abonnement telkens automatisch met een 

maand verlengd. 

2.6. Het tarief voor het maandabonnement is gebaseerd op 41 lesweken per jaar. De vakantie 

sluitingsweken zijn er afgehaald. Dit houdt in dat als er geen les is vanwege vakantie het 

vaste, maandelijkse abonnementsgeld blijft doorlopen. 

2.7. Vakantie sluitingsweken worden tijdig aangekondigd op de website. 

2.8. Op nationale feestdagen is er geen les bij YOGA met Eva. Indien de cursist zijn/haar vaste les 

samenvalt met een nationale feestdag en deze niet plaatsvindt in een vakantie sluitingsweek, 

kan hij/zij de les in overleg met YOGA met Eva binnen twee maanden inhalen (op basis van 

beschikbaarheid). 

2.9. De cursist betaalt het vaste maandelijkse abonnementsgeld per maand vooruit. 

2.10. Het abonnementsgeld dient op de eerste dag van iedere kalendermaand betaald te zijn. 

2.11. Betaling gaat d.m.v. overschrijving naar het bankrekeningnummer NL28 RABO 0170 8011 28 

t.n.v. E. Vandenhoudt te Deurne onder vermelding van voor- en achternaam van de cursist. 

Tip: via internetbankieren is dit instelbaar als automatische periodieke overschrijving. 

2.12. Wanneer niet aan de betalingsplicht wordt voldaan, behoudt YOGA met Eva zich het recht 

voor het abonnement per direct te beëindigen. De betalingsplicht komt hierdoor niet te 

vervallen, openstaande vorderingen dienen alsnog te worden voldaan. 

2.13. Indien de cursist verhinderd is en niet op zijn/haar vaste lestijd kan komen ontvangt YOGA 

met Eva graag een afmelding per Whatsapp (06-28543133). 

2.14. YOGA met Eva biedt geen vergoeding voor gemiste lessen. Wel kunnen gemiste lessen, op 

voorwaarde dat ze tijdig zijn afgemeld, worden ingehaald tijdens één van de overige 
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lestijden. Dit kan tot maximaal twee maanden na datum en mits er plek is in de 

desbetreffende les. Inhalen gaat altijd in overleg met YOGA met Eva. De mogelijkheid tot het 

inhalen van lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.15. De persoonsgegevens die de cursist invult op het inschrijfformulier worden zorgvuldig 

opgeslagen en niet aan derden verstrekt. Doel is het kunnen informeren van de cursist over 

praktische zaken m.b.t. de lessen. Op verzoek van de cursist worden deze gegevens 

vernietigd na beëindiging van het lidmaatschap. 

2.16. De cursist beëindigt het abonnement door een e-mail te sturen met verzoek tot beëindiging 

naar info@yogameteva.nl, waarna hij/zij een bevestiging ontvangt van YOGA met Eva. 

2.17. Opzeggingen die binnenkomen voor de 8e van de maand gaan in op de 1e van de 

daaropvolgende maand. 

3. Losse les 

3.1. Losse lessen zijn alleen mogelijk in overleg met YOGA met Eva en maximaal twee weken 

vooruit te reserveren. 

3.2. Betaling gaat d.m.v. overschrijving naar het bankrekeningnummer NL28 RABO 0170 8011 28 

t.n.v. E. Vandenhoudt te Deurne onder vermelding van voor- en achternaam van de cursist 

en de datum van de losse les óf door het betalen van het betaalverzoek verstuurd door 

YOGA met Eva. 

3.3. Na ontvangst van lesgeld is de losse les gereserveerd voor afgesproken datum en tijd. 

3.4. Indien de cursist onverhoopt verhinderd is ontvangt YOGA met Eva graag per Whatsapp 

(06-28543133) een afmelding. In overleg kan de les op een ander moment in dezelfde 

lesweek ingehaald worden. 

3.5. YOGA met Eva biedt geen vergoeding voor gemiste lessen. 

4. Annulering door YOGA met Eva 

4.1. In geval van onvoorziene afwezigheid van de docent vervalt de les. 

4.2. Wanneer een les niet doorgaat zoals vermeld in art. 4.1 wordt de cursist tijdig op de hoogte 

gebracht. Bijbehorend lesgeld zal aan de cursist worden terugbetaald. 

4.3. YOGA met Eva behoudt zich het recht voor om deelname van de cursist aan de lessen te 

weigeren indien zij dit passend vindt. 

5. Aansprakelijkheid 

5.1. De cursist is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichaam en voor het werken binnen eigen 

grenzen. 

5.2. Het is raadzaam om bij twijfel eerst een arts te raadplegen om te bepalen of het 

verantwoord is om de yogalessen te volgen. 

5.3. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met 

zich meebrengt en dat hij/zij eventuele schade ten gevolge van deelname aan de lessen 

voor eigen risico neemt. YOGA met Eva kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld 

worden. 

5.4. YOGA met Eva is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de 

cursist voor, tijdens of na de les. 



 

YOGA met Eva Algemene Voorwaarden (feb 2022) 3 van 3 

5.5. Mocht de cursist schade toebrengen aan de leslocatie en/of materialen dan is hij/zij hier zelf 

verantwoordelijk voor en dient de schade door de cursist vergoed te worden. 

6. Wijzigingen 

6.1. YOGA met Eva behoudt zich het recht voor om lesgeld, -tijden en -data te wijzigen. De 

cursist wordt hierover tijdig geïnformeerd per e-mail. Indien de cursist niet met de wijziging 

akkoord gaat, kan hij/zij per ingangsdatum van de wijziging opzeggen. 

6.2. YOGA met Eva behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De 

cursist wordt hierover tijdig geïnformeerd per e-mail. De meest recente versie is te vinden 

op de website. 


