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o Deelname aan de lessen kinderyoga betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende 
(huis)regels voor desbetreffende locatie. 

o De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes, jurkjes, 
spijkerbroeken. Een trainingsbroek, legging is prettig.. en graag op blote voeten/sokken de yogaruimte betreden.  

o Om de lessen op tijd te kunnen starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.  
o Prijzen van de kind yogalessen + Ouder & Kind yogalessen zijn: 

* Proefles: 5 euro (in overleg of er plek is) – proefles O&K: 7,50 euro 
* Losse les: 10 euro – O&K: 15 euro 
* Strippenkaart 5 lessen: 50 euro – O&K: 75 euro > binnen 1½ maand af te nemen 
* Strippenkaart 10 lessen: 100 euro – O&K: 150 euro (dus gratis les!) > binnen 3 maanden af te nemen  
De kosten van de (losse) lessen en strippenkaarten dienen vooraf te worden betaald. U kunt het cursusgeld 
contant/gepast betalen of overmaken op het rekeningnr. (even vragen aan docent), bij aanvang van de les.  

o Bij aanvang van les 2 en les 3 (O&K yogales) gelieve rust op de gang ivm de ontspanning van les 1.  
o Op Nationale feestdagen en schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven.  
o Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig afgemeld wordt via telefoonnummer 06-

53226169 (Debbie) of per mail: debbie@go4media.nl. Dit graag ten minste 24 uur voor aanvang van de les. Bij 
niet tijdig of niet doorgeven vindt geen restitutie plaats (de les telt dus mee op de strippenkaart). 

o Bij verhinderen of ziekte van de kinderyoga-docent worden ouders via de app/mail bijtijds op de hoogte 
gesteld. Uiteraard wordt deze les niet in rekening gebracht.  

o De kinderyoga-docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de 
deelnemer. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de 
docent, voor aanvang van de cursus/les. 

o Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk toegebracht wordt aan eigendommen van de 
kinderyoga-docent en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.  

o De kinderyoga-docent is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als 
indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.  

o Een kinderyoga-docent is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.  
o Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. De kinderyoga-docent zal bij onvoldoende 

aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de 
mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.  

o Kinderyoga-docent maakt regelmatig foto’s van de les. Deze zijn te gebruiken voor de website, social media. 
Mocht u hier als ouder bezwaar tegen hebben, dit dan gelieve voor de les laten weten.  


