Algemene Voorwaarden Vansi Yoga
Voor alle lessen geldt:
Door je in te schijven bij Vansi Yoga verklaar je dat je de lessen op eigen risico volgt. Dat je je
grenzen respecteert en niets forceert.
Bij zwangerschap (mits je de zwangerschapsyoga lessen volgt), ziekte of andere klachten
dien je de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.
Vansi yoga aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen
en/of diefstal c.q. verlies van persoonlijke voorwerpen vóór, tijdens of na de les als gevolg
van de yoga lessen.
Zwangerschapsyoga lessen:
 De zwangerschapsyoga is een doorlopende cursus van 75 minuten per les. Vanaf je 1ste les tot
2 weken voor je uitgerekend datum worden de lessen voor je geboekt en betaal je per
éénmalige factuur. Na deze reeks mag je per les betalen.
 Je betaald voor een aaneengesloten lessenreeks €12,50 per les. Het totaal bedrag kun je na
ontvangst van je factuur overmaken naar rekening nr NL65RABO0107176998 t.a.v. Vansi.
 Men verbind zich voor de gehele cursus duur. Er is geen restitutie mogelijk op het cursusgeld
wanneer je vanwege omstandigheden lessen (tijdelijk) moet staken met uitzondering van
een vroegtijdige bevalling.
 De inschrijving garandeert na ontvangst van het volledige lesgeld een plaats in de cursus op
opgegeven dag en tijdstip.
 Gemiste lessen kunnen altijd worden ingehaald, mits op tijd aangemeld en op basis van
beschikbaarheid op één van de andere zwangerschapsyoga lessen in de naast liggende week.
Mocht dit niet lukken dan mag je na je aangesloten lessenreeks (indien er plek is) één les
inhalen, andere gemiste lessen zullen komen te vervallen.
 Tijdens schoolvakanties is er geen les, dit wordt tijdig in de les aangegeven en hiervoor worden
geen leskosten berekend.
Mama & Baby yoga lessen:
 Voor de cursus van 4 lessen van 75 minuten betaal je € 65,-. Het bedrag kun je contant
betalen bij de eerste les of overmaken naar rek.nr. NL65RABO0107176998 t.a.v. Vansi.
 Gemiste lessen kunnen ingehaald worden in een eventuele volgende cursus reeks mamababy yoga, mits op tijd aangemeld en op basis van beschikbaarheid. Mocht dit niet lukken
dan komen je eventuele gemiste les(sen) te vervallen.
Postnatale yoga lessen:
 Voor de postnatale yoga lessen betaal je voor 6 lessen €75,-. Het bedrag kun je contant
betalen bij de eerste les of voor aanvang van de eerste les overmaken.
 Bij verhindering graag tijdig een bericht. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden in een
eventuele volgende cursus reeks postnatale yoga, mits op tijd aangemeld en op basis van
beschikbaarheid. Mocht dit niet lukken dan komen je eventuele gemiste les(sen) te
vervallen. In de schoolvakanties is er geen les, dit wordt tijdens de lessen ook nog
aangegeven.
Mama Flow Yoga:
 Hatha Yoga Flow is een doorlopende yogales, je betaalt per kwartaal €130,- of per maand
€45,-. Het bedrag kun je overmaken voor aanvang van de 1ste van de maand/kwartaal naar
rekening nummer NL65RABO0107176998 t.a.v. Vansi.
 Bij verhindering graag tijdig een bericht. De gemiste les kun je op een ander uur inhalen, mits
er plaats is en binnen een termijn van max. 6 weken. Vakanties graag tijdig doorgeven. In de
schoolvakanties is er geen les, dit wordt tijdens de lessen ook nog aangegeven.

 Door inschrijving reserveer je een plaats voor de betreffende dag en het betreffend tijdstip.
Bij verzuim wegens vakantie of ziekte is altijd lesgeld verschuldigd. Er vindt geen restitutie
plaats. Inschrijving is voor onbepaalde tijd. Opzegging van deelname dient een maand
voorafgaande aan het nieuwe kwartaal/de nieuwe maand schriftelijk te worden gedaan.
Hatha yoga lessen:
 Bij verhindering graag tijdig een bericht, tenzij anders is overeengekomen. De gemiste les
kun je op een ander uur inhalen (zie lesrooster en neem voor de les contact op met de
betreffende docent) mits er plaats is en binnen een termijn van max. 6 weken. Vakanties
graag tijdig doorgeven.
 Je betaalt per kwartaal €130,- of per maand €45,-. Het bedrag kun je overmaken voor
aanvang van de 1ste van de maand/kwartaal naar rekening nummer NL65RABO0107176998
t.a.v. Vansi.
 Door inschrijving reserveer je een plaats voor de betreffende dag en het betreffend tijdstip.
Bij verzuim wegens vakantie of ziekte is altijd lesgeld verschuldigd. Er vindt geen restitutie
plaats. Inschrijving is voor onbepaalde tijd. Opzegging van deelname dient een maand
voorafgaande aan de nieuwe maand schriftelijk te worden gedaan. Lessen die i.v.m. officiële
feestdagen vervallen, dienen eveneens te worden doorbetaalt.
 Je ontvangt 46 lessen op jaarbasis (4 kwartalen). Per jaar vervallen dus 6 lessen i.v.m.
vakantie. Dit wordt ruim van tevoren doorgegeven.
Inschrijving 60+ Yoga lessen:
 De lessen worden in opdracht van SWZ zorg gegeven.
 SWZ zorg is verantwoordelijk voor verdere administratieve afhandeling en betaling van het
cursusgeld. De algemene voorwaarden van SWZ zorg zijn hierop van toepassing.
 Bij verhindering graag tijdig een bericht. De gemiste les kun je op een ander uur inhalen, mits
er plaats is en binnen een termijn van max. 6 weken. Vakanties graag tijdig doorgeven. In de
schoolvakanties is er geen les, dit wordt tijdens de lessen ook nog aangegeven.

Door ondertekening ga je akkoord met de vermelde voorwaarden en bepalingen en staat
je ingeschreven bij Vansi Yoga.
Voor informatie over de privacyverklaring verwijs ik je naar: www.
vansi.eu/contact/privacyverklaring
Wijzigingen:
Deze informatie kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden
gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze informatie geregeld te raadplegen, zodat
je van de wijzigingen op de hoogte bent.
Verzekering:
Vansi yoga is aangesloten bij de Vereniging Yogaleerkrachten Nederland, lid van Europese
Yoga Unie en Vansi yoga heeft een AGB code en staan daarmee landelijk geregistreerd bij de
zorgverzekeraars als zijnde zorgaanbieder. Hierdoor vergoeden veel
ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk de gemaakte kosten voor deelname aan de
zwangerschapsyoga, mama & baby yoga, postnatale yoga, Mama flow yoga en privé lessen.
U kunt de kosten zelf declareren.

