
	   	   	  
	  

Voorwaarden 
16 januari 2017 

Algemeen 
• Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Het Yoga Lifestyle Center is niet 

aansprakelijk voor blessures of ander letsel. Wanneer je medische klachten hebt, 
raadpleeg eerst je arts, alvorens te starten met de lessen. 

• Indien een deelnemer geen gebruik maakt van het recht om deel te nemen aan de 
lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. 

• Het Yoga Lifestyle Center is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke 
bezittingen. Laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis. 

• Lessen gaan door bij minimaal 2 personen. 
• Tijdens de feestdagen vervallen de lessen, dit is verrekend met de prijzen. 
 

Leskaarten 
• Korting voor studenten geldt alleen op vertoon van geldige studentenkaart. 
• Korting voor minima geldt alleen op vertoon van geldige Stadjerspas. 
• Mocht de termijn op je leskaart binnenkort verlopen en ga je het niet redden met het 

aantal lessen? Dan mag je 2 lessen meenemen wanneer je binnen de geldigheid van je 
huidige leskaart een nieuwe kaart koopt van 10 lessen of 4 lessen meenemen wanneer 
je binnen de geldigheid van je leskaart besluit een nieuwe kaart te kopen met 20 
lessen. De nieuwe geldigheid van respectievelijk 3 en 5 maanden gaat in vanaf de 
datum dat de huidige leskaart verlopen is. 

• In geval van langdurige blessures kan de kaart in overleg worden verlengd wanneer dit 
tijdig wordt gemeld (i.i.g. binnen de termijn van de geldigheid van de kaart). 

• Een proefles kan eenmalig worden benut door mensen die nog niet eerder lessen 
hebben gevolgd bij het Yoga Lifestyle Center. 

• Een proefles is alleen van toepassing bij reguliere lessen en geldt niet voor workshops. 
 

Lidmaatschap 
• Wanneer een lidmaatschap eerder wordt beëindigd dat de afgesproken termijn van 12 

maanden, geldt een opzegvergoeding. De opzegvergoeding 50% van de resterende 
termijn. 

• Een lidmaatschap kan worden beëindigd door een mail te sturen naar 
info@yogalifestylecenter.nl. Houd rekening met een opzegtermijn van 1 maand.	  


