Algemene Voorwaarden voor yogalessen in het Utrechts Yogacentrum
1. We zijn 50 weken per jaar open. Alleen tijdens de kerstvakantie (2 weken) en op

officiële feestdagen (zie onze website) is er geen les. In de zomervakantie zijn veel
mensen met vakantie. Eventueel werken we dan met een zomerrooster met minder
uren. Dit om lessen met slechts 1 of enkele deelnemers te voorkomen.
2. Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. Je abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Bij maandelijkse betaling betaal je de eerste

maand naar rato. Start je bijvoorbeeld op de helft van de maand, dan betaal je ook maar de helft van
het lesgeld. Start je de laatste week, dan betaal je alleen deze week. Etc. Bij jaarbetaling: start in overleg.
4. Gemiste lessen mag je gedurende je abonnement altijd inhalen.
5. Je abonnement loopt door, totdat je bij ons opzegt. Opzeggen altijd schriftelijk, per e-mail:

info@utrechtsyogacentrum.nl, of per post: stroomstraat 32 3513vm utrecht.
6. Wijzigen of opzeggen bij maandelijkse betaling: dit kan per maand; als je bericht voor de 20e bij ons

binnen is, dan kan de wijziging of opzegging direct de volgende maand ingaan. Voorbeeld: je opzegging
is op 19 mei bij ons binnen, dan is mei je laatste maand. Komt je opzegging op 20 mei of daarna binnen,
dan is juni je laatste maand. Bij jaarbetaling: je opzegging of wijziging dient uiterlijk een maand voor het
einde van je abonnementsjaar bij ons binnen te zijn.
7. Bij een abonnement betaal je óf ineens (jaarbetaling) óf een vast bedrag gespreid over 12 maanden

(maandelijkse betaling). Betaling gebeurt per automatische incasso of per bank-overschrijving.
Bij automatisch incasso wordt (naar keuze), het lesgeld rond de 1e van de lesmaand van je rekening
geïncasseerd, of rond de 26e voorafgaand aan de betreffende lesmaand.
Betaling per bankoverschrijving brengt extra kosten met zich mee. Daarom wordt bij maandelijkse betaling
per bankoverschrijving, het maandbedrag met € 5,- verhoogd, en betaal je eenmalig € 15,- inschrijfgeld.
8. Bij een abonnement "1 of 2x per week yogales", is het lesgeld 540 euro per jaar.

Bij maandelijkse betaling middels automatische incasso, betaal je 45 euro per maand.
Bij betaling ineens krijg je 45 euro korting, en betaal je 495 euro. Dit is circa € 5 per les.
9. Bij een abonnement "3x per week yogales", is het lesgeld 720 euro per jaar.

Bij maandelijkse betaling middels automatische incasso, betaal je 60 euro per maand.
Bij betaling ineens krijg je 60 euro korting, en betaal je 660 euro. Dit is circa € 4 per les.
10. Bij een abonnement "zo vaak u wilt yogales", is het lesgeld 840 euro per jaar.

Bij maandelijkse betaling middels automatische incasso betaal je 70 euro per maand.
Bij betaling ineens krijg je 70 euro korting, en betaal je 770 euro. Dit is circa € 1 per les.
11. Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Retourneren van lesgeld kan alleen als dit vooraf afgesproken is.
12. Maandelijkse betaling is betaling van het lesgeld gespreid over 12 maanden. De betaling gaat ook

door als je op vakantie gaat, of om andere reden geen lessen kan volgen. Ingecalculeerd is dat er minder
lessen zijn in december en januari, dat mensen door vakantie, ziekte, andere oorzaken, een aantal lessen
missen. Daarom is de prijs van een abonnement ook zo laag (€ 5 per les), in vergelijking met een 10yogalessen-kaart (€ 13 per les) of losse lessen (€ 15 per les). Het doorlopende karakter is ook de basis
waardoor er bij ons geen overvolle lessen zijn. Waardoor we ook in vakanties yogalessen kunnen
aanbieden. En waardoor yogalessen ook door kunnen gaan als er slechts enkele deelnemers zijn.
13. Als je voor langere tijd uitvalt kan je in overleg met ons (vooraf), je abonnement (met maand- of

jaarbetaling) wel tijdelijk stopzetten. Het tijdelijk stopzetten kan pas ingaan na overleg met ons.
14. Alle genoemde prijzen en bedragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Uiteraard heb je bij

prijswijziging het recht om je abonnement per direct te wijzigen of te beëindigen.
15. Studenten of U-pas korting, alleen bij automatische incasso. De korting gaat in zodra wij in het bezit zijn

van een kopie van je geldige collegekaart, studentenpas, of U-pas. Als je niet meer in aanmerking komt
voor een collegekaart, studentenpas of U-pas, geef dit dan direct aan ons door. Over maanden waarin je
geen recht op korting had/hebt, ben je het volledige lesgeld verschuldigd.
16. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van kleding

en/of andere eigendommen van bezoekers van het yogacentrum.
17. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je chronische klachten hebt, als je onder

medische behandeling bent, als je een operatie hebt ondergaan of als je klachten krijgt, neem dan
contact op met je huisarts of behandelend arts, over het volgen van de yogalessen.
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