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ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN YOGA UNLIMITED 
 

 
Algemeen 

 
*Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops en cursussen 
die Yoga Unlimited verzorgt. 
*Trainingen, workshops en cursussen zullen hierna training(en) worden genoemd. 

 
Aanmelding 
 
Aanmelding komt tot stand door het (online) inschrijfformulier volledig in te vullen en te 
verzenden.  
De inschrijving is definitief wanneer de deelnemer een bevestigingsmail van Yoga Unlimited 
heeft ontvangen en de bijbehorende betaling door de deelnemer binnen de betalingstermijn is 
voldaan. 
 
Betalingsvoorwaarden  

 
Na aanmelding ontvangt de deelnemer een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na 
dagtekening voldaan te zijn. Wanneer de training binnen deze 14 dagen aanvangt, dient de 
factuur direct betaald te worden. 
Indien de factuur niet binnen bovengenoemde termijn wordt voldaan, behoudt Yoga Unlimited 
het recht voor de gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan.  
De betalingsverplichting blijft bestaan. 

 
Annulering door de deelnemer 

 
Indien de deelnemer de workshop wil annuleren dient hij rekening te houden met de volgende 
annuleringskosten: 
*De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijfdatum. In deze 
periode zijn geen annuleringskosten van toepassing. 
*Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving aanvangt, stemt de deelnemer ermee in 
af te zien van de bedenktijd. 
*Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd. 
*Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang worden € 10,- administratiekosten in 
rekening gebracht. 
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*Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is de deelnemer het gehele bedrag 
verschuldigd. 
*Annulering dient per mail te geschieden aan info@yogaunlimited.nl en is definitief zodra deze 
door Yoga Unlimited is bevestigd. Indien de annulering niet binnen afzienbare tijd is bevestigd, 
neemt de deelnemer zelf contact op. 
*Indien de deelnemer bij annulering zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten 
verschuldigd. 
*Een gemiste training kan niet worden ingehaald vanwege het karakter van de training. 
*In geval van genoodzaakte afwezigheid door de deelnemer door ongewenste onvoorziene 
omstandigheden, zal in overleg met Yoga Unlimited voor een passende oplossing gezorgd 
worden. 

 
Annulering door Yoga Unlimited 

 
Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Yoga Unlimited het recht voor een training te 
verplaatsen cq. te annuleren.  
In geval van volledige annulering zullen reeds betaalde bedragen binnen 7 werkdagen worden 
geretourneerd. 
 
Aansprakelijkheid 
 
Yoga Unlimited kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of 
psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies of voor schade aan 
persoonlijke eigendommen. 
 
Auteursrecht 
 
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op trainingen en bijbehorende 
materialen toe aan Yoga Unlimited.  
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yoga Unlimited mogen lesmaterialen niet 
worden verveelvoudigd of aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van 
derden worden gebruikt. 
Lesmaterialen die tijdens trainingen aan deelnemers worden uitgereikt, zijn eigendom van de 
deelnemer. 
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