Algemene voorwaarden

Kundalini Yoga Turiya
Yogastudio en wellness centrum

1. Bij massages, workshops en events worden bij ‘No show’ 50% van de oorspronkelijke kosten in
rekening gebracht, mits er 24 uur van tevoren afgezegd is.
2. Deelname aan de lessen is pas toegestaan na betaling van het lesgeld.
3. Lesgeld kan voorafgaand aan je les in de studio betaald worden.
4. De 10-Rittenkaart is op naam en niet aan derde overdraagbaar.
5. Het yogastudio is open vanaf een kwartier vóór aanvang van de lessen, massages en
workshops/events
6. 5 minuten voor een les start wordt je in de zaal verwacht. Zodat de lessen rustig en ongestoord
kunnen starten.
7. De periode van vakanties en sluitingen staan op de website.
8. 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. Het bovenstaande geldt ook wat de massages betreft.
9. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van
eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of
gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven
die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid
etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
10. Yogastudio Kundalini Yoga Turiya is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging
van je spullen.
11. In de studio zijn de yogamatten aanwezig. Uit oogpunt van hygiëne bij gebruik van matten van
Yogastudio Kundalini Yoga Turiya dien je deze na gebruik te reinigen voordat je deze terug hangt.
12. Betreed de zalen ALTIJD in schone kleding en met schone voeten. Draag geen sterk ruikende
parfums en gebruik altijd deodorant om lichaamsgeur te voorkomen. Tassen kunnen in de zaal
geplaatst in de daarvoor bedoelde tassenvakken.
13. Bij ziekte/uitvallen van een docent stel ik alles in het werk voor goede vervanging te zorgen.

