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Informatie en voorwaarden workshops Yoga Sadhana - City Yoga Retreat Vlissingen
opgave en betaling
Je kan opgeven per post, in persoon of per e-mail. De opgave is bindend zodra het cursusgeld
is overgemaakt en je gaat daarmee akkord met deze voorwaarden. Het cursusgeld is incl.
BTW en dient voor de start van de cursus overgemaakt te worden op rekeningnummer NL20
TRIO 0197 7208 89 t.n.v. Yoga Sadhana/Sascha Pfeifer, Vlissingen of contant betaald te
worden.
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Wij maken onze workshops en lessen met de grootste zorg en verantwoordelijkheid.
Deelname aan deze vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. Yoga Sadhana kan
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen
(lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer. De cursist is zich van bewust dat het
beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich kan meebrengen en dat hij/zij
eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor
eigen risico neemt.
lichamelijke beperkingen
Gelieve voor aanvang mee te delen of chronische of acute lichamelijke klachten bestaan. Wij
houden hier rekening mee.
uitval van een les of de workshop
In het geval dat de workshop niet doorgaat, zullen de deelnemers op de hoogde worden
gebracht via e-mail of telefoon.
In het geval dat een workshop niet doorgaat, wordt het lesgeld terugbetaald.
ziekte of vakantie
Ziekte of een vervroegd vertrek stellen niet vrij van het betalen het cursusgeld. Op het
cursusgeld voor workshops zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing (zie onder).
Annuleringsvoorwaarden (van toepasing voor workshops)
Annulering is mogelijk: géén kosten bij annulering tot 4 weken te voren; 25 % bij annulering
tussen 3 en 4 weken; 50 % bij annulering tussen 2 en 3 weken; 75 % bij annulering tussen 1
en 2 weken; geen restitutie bij annulering binnen 7 dagen te voren, evt korting bij deelname
aan een volgende dag.
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