
Algemene voorwaarden Ananda Yoga  
1. Je abonnement is doorlopend, totdat je bij ons opzegt.  
2. De opzegtermijn van je abonnement is een maand.  
3. Voor een proefmaand, leskaart en zomeryoga geldt geen opzegtermijn.  
4. De betaling van je abonnement gaat per maandelijkse automatische incasso.  
5. De betaling voor de proefmaand, leskaart, zomeryoga, proefles en losse les gaat per 

eenmalige incasso.  
6. Het lesgeld is vooraf verschuldigd.  
7. Op officiële feestdagen is er geen les.  
8. Als je zelf op vakantie gaat of ziek wordt, gaat je betaling gewoon door, tenzij je je 

abonnement (tijdelijk) bij ons opzegt.  
9. Het tussentijds pauzeren van een abonnement is alleen mogelijk als je langer dan een 

maand wilt stoppen.  
10. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling 

bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met 
je arts over het volgen van de yogalessen.   

11. Vertel je docent altijd van te voren als je zwanger bent of blessures hebt. Let op je 
eigen grenzen. Voelt een oefening niet goed, doe hem dan niet of geef het aan, zodat 
de docent je kan begeleiden.  

12. Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig bent, zodat je op je gemak een plekje kunt 
installeren in de zaal.  

13. Laat geen spullen van waarde achter in de garderobe.   
14. Ananda is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen.  

 

Terms and conditions Ananda Yoga  
1. Your subscription is ongoing until you cancel your subscription.  
2. The notice period of your subscription is one month.  
3. For a try out month, lesson card and summer yoga there is no notice period.  
4. The payment of your subscription is by monthly direct debit.  
5. The payment for the try out month, lesson card, summer yoga, try out class and single 

lesson is a one-time direct debit.  
6. The tuition fee is due in advance  
7. On public holidays there are no lessons.  
8. If you go on holiday or get sick, your payment will continue unless you inform us and 

cancel (temporarily) your subscription.  
9. It is only possible to pause a subscription if you want to stop for longer than a month. 
10. You follow the lessons on your own responsibility. If you are undergoing medical 

treatment, have undergone surgery or have chronic complaints, please consult your 
doctor for advice about following yoga classes.  

11. Always tell your teacher if you are pregnant or have injuries. Pay attention to your own 
limits. If an exercise does not feel good, then don’t do it or ask the teacher for help.  

12. Make sure you are on time so that you have time to install a place in the yoga hall.  
13. Do not leave any valuables behind in the wardrobe.  
14. Ananda is not responsible for the loss of personal property.  

 

  


