
ALGEMENE VOORWAARDEN YELLOW MOON YOGA 
 
Akkoord Algemene voorwaarden 
Door aanmelding en betaling voor de yogalessen van Yellow Moon Yoga, zowel schriftelijk via de email of per 
WhatsApp, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven. 

 
1. Eigen risico en aansprakelijkheid 
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de 
deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. 
1.2 Yellow Moon Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als 
gevolg van enig ongeval of letsel (zowel lichamelijk als geestelijk) van de deelnemer. 
1.3 Yellow Moon Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als 
indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. 
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt 
aan eigendommen van Yellow Moon Yoga, dienen te worden vergoed.  
1.5 Yellow moon Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen: 

I. De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk. Wanneer u onder behandeling bent van een arts, 
fysiotherapeut, wanneer er fysieke beperkingen zijn of u klachten ervaart, dan is het belangrijk om dit 
voor aanvang van de les te melden. Op die manier kan de docent er tijdens de les mogelijk rekening 
mee houden of alternatieven aanbieden. Het is belangrijk om de eigen grens te respecteren en niets 
te forceren. 

II. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. 
III. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. 
IV. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen. 
V. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. 

VI. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. 

 
2. Lidmaatschap en betaling 
2.1 De deelnemer koopt een strippenkaart of losse les waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen. Een 
strippenkaart is 2 maanden geldig, een losse les 1 maand. 
2.2 Een strippenkaart of losse van Yellow Moon Yoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie 
plaats van het lesgeld. 
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang 
van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met 
Yellow Moon Yoga, bij voorkeur per email.  
2.5 De deelnemer dient een strippenkaart vooraf (of uiterlijk in de eerste week na de start van de kaart) te 
betalen. Een losse les (hieronder valt ook de proefles of partnerles) dient altijd voorafgaand aan de les te 
worden betaald. 
2.6 Betalingen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL54KNAB0258699582 t.a.v. Yellow Moon 
Yoga onder vermelding van je naam. Indien gewenst kan er ook een betaalverzoek voor gestuurd via WhatsApp 
en/of een factuur per email.  

 
3. Feestdagen, vakantie, annulering lessen en ziekte 
3.1 Op feestdagen en nationale vrije dagen zullen er geen lessen plaatsvinden. Dit zal tijdig worden 
gecommuniceerd via e-mail en website.  
3.2 Sluiting wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail en website.  
3.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij 
ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd 
in overleg met Yellow moon Yoga.  
3.4 Bij ziekte kunnen in overleg met Yellow Moon Yoga de lessen voor een bepaalde tijd worden opgeschort. 
 
  



4. Wijzigingen in de algemene voorwaarden, lesrooster en prijzen 
4.1 Yellow Moon Yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene 
Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. 
4.2 Yellow Moon Yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen 
zal tijdig worden gecommuniceerd via de website. 
4.3 Yellow Moon Yoga behoudt zich het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma 
en locatie te wijzigen.  
 
5. Huisregels 
5.1 Kom op tijd. Wees 10 tot 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig.  
5.2 Gebruik van yogamatten en materialen. Voor de yogalessen kan de deelnemer gebruik maken van een 
yogamat van Yellow Moon Yoga. Wel dient de deelnemer een handdoek mee te nemen welke over de mat 
geplaatst wordt. 
5.3. Draag makkelijk zittende kleding en neem sokken mee. 
5.4 Roken, alcohol en het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de lessen van Yellow Moon Yoga niet 
toegestaan. Mobiele telefoons graag bij binnenkomst uit of op stil zetten. 
5.5 Parkeren van het vervoersmiddel waarmee je komt graag zodanig dat de buurt er geen last van ondervindt. 
In de omgeving van de aangeboden lessen graag de rust zoveel mogelijk respecteren. 
 
6. Privacy 
Yellow Moon Yoga verzamelt en verwerkt persoonsgegevens en data van deelnemers voor het bijhouden van 
haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, communicatie (via e-mail en WhatsApp) en 
administratie. De gegevens zijn door u verstrekt bij de aanmelding via de email, inschrijfformulier of via 
WhatsApp. Yellow Moon Yoga behandelt deze persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en houdt zich 
daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Yellow Moon Yoga bewaart uw 
gegevens niet langer dan strikt nodig is en niet langer dan een jaar nadat uw lidmaatschap is beëindigd. U heeft 
het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, 
correctie of verwijdering sturen naar info@yellowmoonyoga.nl. Binnen maximaal vier weken zullen wij 
reageren op uw verzoek. Yellow Moon Yoga verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 


