Algemene Voorwaarden
Als je bij de Stichting Yoga Zwolle Yogalessen volgt gelden de volgende
voorwaarden:
• De Stichting Yoga Zwolle heeft een bestuur en de docenten verzorgen de
Yogalessen in hun opdracht. Informatie over lessen, contact over de
aanmelding ed met cursisten en belangstellenden wordt verzorgd door ons
secretariaat, onderdeel van Maxifoonservice.
Zij zijn bereikbaar per telefoon 038 4432685 op werkdagen tussen 9 en 5 uur.
En per mail: info@stichtingyogazwolle.nl
Tijdens de les kun je natuurlijk met je vragen terecht bij de docent.
• We geven onze Yogacursussen in de vorm van een Jaarcursus: lees daarover
meer op de website bij onze aanpak. Aanmelding is voor de gehele cursus. Of
wat er nog rest als je een nieuwe cursist bent en later instapt.
Bijzondere omstandigheden ? Overleg dan met het secretariaat.
• De Restoratieve Yoga is voor mensen met klachten/ verminderde
belastbaarheid. Voor deelname is een gesprek met de docent en een proefles
noodzakelijk.
Bij de Restoratieve Yoga verbind je je voor tenminste1 lesblok.
• Het niet nodig om je elk jaar opnieuw op te geven voor de lessen. Zonder
tegen bericht wordt de inschrijving verlengd naar het volgende cursusjaar. Wil
je toch stoppen: dan opzeggen voor 1 juli in het lopende cursusjaar. We zullen
jullie daar ieder jaar aan herinneren !
Stuur je afmelding per mail naar het secretariaat. Je ontvangt dan een
ontvangst bevestiging en wordt uitgeschreven.
Bij de Restoratieve Yoga heb je de mogelijkheid voor een volgend lesblok op
te zeggen, in overleg met de docent. Stuur je afmelding per mail naar het
secretariaat. Je krijgt dan een ontvangst bevestiging en wordt uitgeschreven.
• Het lesrooster voor de geplande Yogalessen staat op de website en ontvang
je bij de bevestiging van je aanmelding. Tijdens de schoolvakanties van regio
noord zijn er geen reguliere lessen.
• Naast de Jaarcursus organiseren we ook workshops. Via de nieuwsbrief word
je daarover geïnformeerd. Opgave is per mail en daarmee verwachten we ook
dat je aanwezig zult zijn en betaalt. Ook als je er onverwachts toch niet kunt
zijn, ben je de betaling verschuldigd.
• Belangstellenden voor onze Yoga kunnen een gratis proefles volgen. Daarna
kun je kiezen voor een proefmaand, tegen betaling. Als het je bevalt, kun je
dan inschrijven voor de ( rest van de ) Jaarcursus.

• Je kunt de Jaarcursus in zijn geheel of in 2 termijnen betalen, de eerste voor 1
september en de tweede voor 1 februari. Bij de bevestiging van je aanmelding
staat het bedrag vermeld.
De Restoratieve Yoga heeft 3 betalingstermijnen: in september, januari en
mei.
• Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is alleen mogelijk bij
onvoorziene omstandigheden zoals langdurige ziekte of verhuizing naar
buiten de regio en altijd in overleg. De teruggave is maximaal de helft van het
cursusgeld. Als er iemand van de wachtlijst jouw plaats in kan nemen, vindt
overleg plaats over de terugbetaling. Na 1 april is er geen teruggave meer
mogelijk.
• Je krijgt gedurende de gehele Jaarcursus les van dezelfde docent, behalve
onder bijzondere omstandigheden of bij ziekte. Dan spannen we ons in om
voor een vervanger te zorgen.
• Als je een keer niet naar de les kunt komen en je weet dat van te voren, meld
dat dan bij je docent. Als je onverwachts niet kunt, is het niet nodig om af te
bellen of te mailen naar het secretariaat. Pas als je een paar weken niet gaat
komen vanwege vakantie, ziekte of er is iets anders ernstigs aan de hand, dan
willen we wel graag op de hoogte worden gebracht. Stuur dan een mailtje naar
ons secretariaat. Als je telefonisch contact wilt met de docent, geef dat dan
even aan.
• Volg je les in de regel in je ‘eigen’ les. Een gemiste les kun je eventueel
inhalen. Je kunt daarvoor geen plaats reserveren. Kom 10 minuten eerder
naar de door jouw gewenste lestijd en locatie en als er plaats voor je is, kun je
meedoen. Meestal lukt dat wel, leert de ervaring.
• Je doet mee aan de les op eigen verantwoording. Het is belangrijk te bewegen
binnen je eigen grenzen. De Stichting en/of de docent is niet aansprakelijk te
stellen voor opgelopen letsel, schade of diefstal. We werken met goed
opgeleide docenten, die te allen tijden blessures trachten te voorkomen dmv
passende instructies. Geef lichamelijke en psychische klachten aan bij de
docent. Zij zal voor jou opties aangeven tijdens de les.
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