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ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA UNLIMITED 
 

 
 
Artikel 1  Lidmaatschap en overeenkomst 
 
1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier 

aan Yoga Unlimited of via bevestiging per mail. 
1.2) Zodra Yoga Unlimited de overeenkomst heeft bevestigd, is deze definitief. 
1.3) Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat het lid een betalingsverplichting aan. 

 
Artikel 2  Betaling  
 
2.1)   Het lid betaalt het lidmaatschap per maand, voorafgaande aan de maand waarin lessen 
worden gevolgd. 
2.2) Het verschuldigde lesgeld dient uiterlijk voor de 3e van de maand betaald te zijn aan  
Yoga Unlimited middels overboeking of via een toegezonden betaallink op 
rekeningnummer NL24 INGB 0793 203120 ten name van Yoga Unlimited in IJsselstein. 
2.3)  Bij niet of niet-tijdige betaling behoudt Yoga Unlimited zich het recht voor om een lid te 
weigeren in de lessen. De betalingsverplichting blijft bestaan. 
2.4)  Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk. 
 

Artikel 3 Het lidmaatschap en lessen 
 
3.1) Het lidmaatschap is gebaseerd op 4 lessen per maand. 
3.2)  Tijdens schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie en meivakantie) is Yoga Unlimited 
gedurende één week gesloten. Sluitingsweken worden minimaal 4 weken vantevoren 
gecommuniceerd via de website (www.yogaunlimited.nl) en/of via nieuwsbrieven.  
3.3)   In verband met sluiting van Yoga Unlimited tijdens schoolvakanties en/of door 
onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat een maand drie in plaats van vier 
lesmomenten bevat. Indien dit het geval is, bevat de direct daaropvolgende maand een extra 
(vijfde) lesmoment.  
3.4) In de maanden juli en augustus geldt een zomerrooster met een afwijkend lestarief. 
Het zomerrooster en de bijbehorende tarieven worden minimaal vier weken vantevoren aan de 
leden gecommuniceerd middels de website (www.yogaunlimited.nl) en/of nieuwsbrieven. 
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Artikel 4  Uitsluiting 
 
4.1)  Yoga Unlimited behoudt zich het recht voor deelname van het lid aan een les te 
weigeren, indien deze niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
4.2)  Yoga Unlimited behoudt zich het recht voor de toegang van de lessen, zonder verdere 
discussie en opgave van reden, aan het lid te weigeren indien deze zich niet houdt aan de 
geldende regels. 
 
Artikel 5  Gemiste lessen 
 
5.1)  Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door het lid in verband met  vakantie, 
ziekte of welke andere reden dan ook.  
5.2) Gemiste lessen kunnen in overleg met Yoga Unlimited éénmaal per maand worden 
ingehaald bij een andere docent van Het Yogahuis indien plaats beschikbaar in de 
desbetreffende les. De mogelijkheid tot inhalen van lessen is een gunst, hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
5.3)  Bij langdurige ziekte kan het lid contact opnemen met Yoga Unlimited zodat een 
passende regeling getroffen kan worden. 
 
Artikel 6  Annulering van lessen 
 
6.1)  Yoga Unlimited behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een les en/of 
leslocatie te wijzigen. 
6.2)  Yoga Unlimited behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een les te 
annuleren. Er wordt gezocht naar een passende oplossing voor leden.  
 
Artikel 7  Wijzigingen 
 
7.1)  Yoga Unlimited behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden, lestijden, 
locatie en data te allen tijde te wijzigen. 
7.2)   Leden worden via de website www.yogaunlimited.nl en/of nieuwsbrieven van alle 
wijzingen op de hoogte gehouden. 
 
Artikel 8  Aansprakelijkheid 
 
8.1)  Deelname aan lessen geschiedt volledig op eigen risico van leden. 
8.2)  Yoga Unlimited is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van 
leden. 
8.3)  Deelname aan een les is alleen mogelijk indien de gezondheid van het lid geen 
belemmering vormt. Bij twijfel neemt het lid vantevoren contact op met huisarts of medisch 
specialist. Yoga Unlimited is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor enigerlei vorm van 
letsel (psychisch dan wel fysiek) of schade bij leden. 
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Artikel 9  Toepasselijkheid  
 
9.1)  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga Unlimited 
betreffende deelname aan lessen dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. 
9.2)  Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn 
bevestigd door Yoga Unlimited. 
 
Artikel 10   Opzeggen lidmaatschap 
 
10.1)  Een lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal twee maanden. Na afloop van deze 
maanden is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar vóór de 1e van de maand.  
10.2)  Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per email. Het lid ontvangt een 
bevestiging van opzegging waarna deze definitief is. Indien geen bevestiging ontvangen is 
neemt het lid zo snel mogelijk contact op met Yoga Unlimited. 
 


