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1. Deze overeenkomst komt tot stand d.m.v. het insturen van het inschrijfformulier.
2. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.
Raadpleeg altijd een arts bij lichamelijke klachten of beperkingen.
3. Iedere deelnemer is verplicht lichamelijke klachten en/of blessures vooraf aan de lessen door te
geven aan de yogadocent, zodat de yogadocent adequate begeleiding kan geven en rekening
kan houden met de blessure of beperking.
4. Zwangerschap dient eveneens gemeld te worden aan de yogadocent, zodat de yogadocent op
verantwoorde wijze de oefeningen kan aanpassen aan de deelneemster.
5. Muchilinda is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
6. Voorafgaand aan de les dient elke deelnemer de yogalessen te betalen op bankrekening
NL60KNAB0255465688 t.n.v. L.C.H.M. Holman.
7. De studentenkorting voor de 10 rittenkaarten en abonnementen wordt alleen gegeven met een
geldige studentenkaart van de MBO, HBO of WO instelling waarop duidelijk het huidige studiejaar
zichtbaar is. Wanneer de deelnemer dit niet kan tonen, geldt voor hem/haar de reguliere prijs.
8. Deelnemers met een abonnement hebben voorrang bij het reserveren van een les.. Bij 10
deelnemers is de les vol.
9. Iedere deelnemer met een 10 rittenkaart voor 3 en 6 maanden dienen per mail :
linda@muchilinda.nl aan te geven op welke dagen zij de yogalessen volgen. (minimaal 2 dagen
van te voren) Met het ontvangen van een bevestigingsmail is uw plek gereserveerd.
10. Abonnementen en rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Restitutie van
lesgeld is niet mogelijk.
11. In geval van langdurige ziekte en/of blessure en/of uitzonderlijke situaties kan de geldigheid van
het abonnement of rittenkaart verlengd worden met maximaal 3 maanden. De verlenging gebeurt
altijd in overleg met de yogadocente.
12. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Muchilinda
het recht voor deelname aan een les van de aangemelde deelnemer te weigeren.
13. Wanneer de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Muchilinda het
recht om de invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen
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14. Muchilinda behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen lestijden en/of leslocatie
alsook de Algemene Voorwaarden te allen tijden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website
www.muchilinda.nl aangegeven.
15. Bij deelname aan één van de lessen gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
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