
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA PRIYA 
 

1. Yoga Priya werkt met strippenkaarten. 
De 10-strippenkaart is 4 maanden geldig en niet overdraagbaar. 
Er wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden van de deelnemer.  
Kunt u de lessen langere tijd niet volgen vanwege ziekte, botbreuken e.d. dan kan de 
strippenkaart worden ‘bevroren’. 

2. Wanneer Yoga Priya is gesloten vanwege feestdagen, vakantiesluiting of ziekte van de 
docent, dan worden deze dagen/weken meegenomen in de geldigheidsduur van de 
strippenkaart. 

3. Yoga Priya behoudt zich het recht voor roosterwijzigingen door te voeren. Zo kan het 
gebeuren dat een door u gevolgde les op een ander tijdstip wordt ingepland. 

4. Afmelden voor een les: 24 uur van te voren. 
Bent u onverhoopt ziek geworden op de dag van uw les, s.v.p. zo snel mogelijk 
melden. 
Bij afmeldingen die normaliter eerder hadden kunnen worden doorgegeven, wordt 
een strip van uw kaart afgeschreven. 

5. Bij het beëindigen van de lessen wordt geen restitutie verleend over de resterende 
lessen op de strippenkaart. 

6. Zorg dat u 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent, zodat we de les rustig en 
ongestoord kunnen beginnen. 

7. Bij Yoga Priya zijn yogamatten aanwezig. U kunt uw eigen yogamat meenemen of een 
yogahanddoek over de mat leggen. Na afloop van de les reinigt ieder de gebruikte mat 
met de bij Yoga Priya aanwezige reinigingsmiddelen. 
(Dit is niet van toepassing bij de Yin, herstel- en zwangerschapsyoga). 
Ook hier geldt: U kunt uw eigen handdoek of deken en/of kussentje meenemen. Dit 
alles is in de zaal aanwezig.  
Als u gebruik maakt van de bij Yoga Priya aanwezige materialen, graag een handdoek 
gebruiken. 

8. U kunt een goed afsluitbaar flesje water meenemen naar de les. 
9. Betreed de zaal altijd  met schone kleding en schone voeten. Draag geen parfum en 

(eventueel)  een parfumvrije deodorant.  
10. U respecteert uw eigen grenzen en forceert niets. Stel uw yogadocent voor aanvang 

van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke 
aandachtspunten. 

11. Stel uw yogadocent altijd op de hoogte als u onder medische behandeling bent, een 
operatie hebt ondergaan of chronische klachten heeft. Bij twijfel of u aan de 
yogalessen mag deelnemen kunt u altijd uw fysiotherapeut of arts raadplegen 

12. U onderbreekt de houding bij klachten (duizeligheid, kramp, misselijkheid en pijn) en 
stelt de docent hiervan onmiddellijk in kennis. 

13. U volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. 
14. Na ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan dat u de Algemene 

Voorwaarden van Yoga Priya ter kennis hebt genomen. 
 

 


