
Algemene voorwaarden Dru Yoga de Polder   

 

1.De inschrijving is definitief na ontvangst van het eerste lesgeld.  

1.2 De inschrijving is voor onbepaalde tijd en wordt per 5 blok van 5 weken stilzwijgend verlengd.  

2. Lidmaatschap en betaling  

2.1 De cursist dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de lesperiode van 5 lessen a 57,50 

over te maken op het rekening nummer van de yogadocent tnv Dru Yoga de Polder.   

2.2 Bij inschrijving na de eerste les van de lesperiode wordt het restantbedrag z.s.m. overgemaakt in 

elk geval voor de eerste van de daaropvolgende maand.  

2.3 Cursisten die een lesblok van 5 lessen afnemen hebben voorrang op cursisten die losse lessen 

afnemen.  

Het volgen van losse lessen is alleen mogelijk na overleg i.v.m. maximaal aantal cursisten.  

3. Vakantie- en feestdagen  

3.1 Tijdens de zomervakantie is er een zomerprogramma en 3 weken geen les. De lesblokken zijn 

hierop afgestemd.  

3.2 Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Dru Yoga de Polder behoudt zich het recht om 

tussendoor vakantie op te nemen. De lessen schuiven op.   

Bij een nationale feestdag schuift de les op.   

4. Opzeggen  

4.1 Bij opzeggen geldt een termijn van minimaal één volledige lessenblok voorafgaand aan een nieuw 

lessenblok.   

4.2 De opzegging dient schriftelijk per mail plaats te vinden. Na de opgezegde datum is het niet meer 

mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.  

5. Wijzigingen  

5.1 Dru Yoga de Polder behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en indeling van de 

lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma, e.d. te wijzigen.  

6. Gemiste lessen en langdurige afwezigheid  

6.1 Er mag per Blok van 5 lessen, 1 les gemist worden die in mindering wordt gebracht bij betaling 

van het volgende blok. Graag tijdig afmelden zodat iemand anders eventueel de desbetreffende les 

kan volgen. Bij meer gemiste lessen kan er helaas geen restitutie verleend worden. Een les mag 

ingehaald worden op de woensdagochtend aan de Blaaksedijk van 10 tot 11 uur.   

6.2 Bij langdurige ziekte of blessure of lichamelijke klacht, waardoor je tijdelijk geen yoga kunt 

beoefenen kan in overleg de overeenkomst (tijdelijk) worden stopgezet.   

 



7. Verhindering docent  

7.1 Bij verhindering van de docent door onvoorziene omstandigheden is er sprake van restitutie van 

het lesgeld of, indien gewenst, deelname aan een eventueel vervangende les.  

8. Eigen risico aansprakelijkheid  

8.1 Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het 

bewegen binnen de eigen grenzen.  

8.2 Dru Yoga de Polder is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel, voor, tijdens 

of na een les. Bij twijfel over de lichamelijke gesteldheid i.v.m. deelname aan de lessen, raadpleeg je 

arts fysiotherapeut of andere behandelaar.   
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