
Algemene voorwaarden: 
Artikel 1: 

Eigen risico en aansprakelijkheid. 

1.1  

Het deelnemen aan de lessen , workshops , cursussen of andere activiteiten is geheel voor 
eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een 
huisarts of specialist te raadplegen. 

In de volgende gevallen mag u geen yin yoga beoefenen; 

- Acute klachten, minder dan vijf dagen geleden ontstaan. 

- Bij vers littekenweefsel ( op het lichaamsdeel waarop de yin yoga houding betrekking 
heeft). 

1.2  

“All Yin” aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als 
gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. 

1.3  

“Al Yin” 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 “All Yin” dienen te worden vergoed. 

Artikel 2: 

Tienritten kaart en losse lessen. 

2.1 

De deelnemer koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de lessen die bij “All Yin” 
worden gegeven. 

2.2  

Een leskaart van “All Yin” is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

2.3  

De geldigheid van een 10-rittenkaart is 14 weken. 

2.4  



Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen binnen 
de geldigheid van de kaart door o.a. ziekte , vakantie of overige redenen vindt er geen 
restitutie plaats van het lesgeld. 

2.5  

Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld ( uiterlijk een uur 
voor de aanvang van de les ) kan de les worden ingehaald, mits de les word ingehaald  
binnen de geldigheid van de rittenkaart. 

2.6 

Bij langdurige ziekte kun je contact opnemen met “All Yin” zodat een regeling getroffen kan 
worden.  

Artikel 3: 

Betaling. 

De betalingen aan “All Yin” zoals van de rittenkaart, proefles of workshop, geschiedt contant 
of door overschrijving. 

3.2 

De tarieven van de lessen , workshops, cursussen of andere activiteiten staan vermeld op de 
website van  “All Yin” . 

Artikel 4: 

Matten en materiaal. 

4.1 

Bij het beoefenen van de lessen is deelnemer verplicht gebruik te maken van een mat. Een 
handdoek op de mat is gewenst. Matten zijn aanwezig  bij “All Yin” . 

Artikel 5: 

Feestdagen, vakantie en annulering lessen. 

5.1 

Op feestdagen is “All Yin” gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail,  
website. 

5.2 

Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail en 
website. 

5.3 



Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden 
( bijvoorbeeld door ziekte of ongeval docent ) zal “All Yin” haar best doen om deelnemers te 
informeren ( via mail, telefoon). 

5.4 

Yogalessen die komen te vervallen kunnen op andere tijdstippen worden ingehaald dit heeft 
geen nadelig invloed op de geldigheid van de rittenkaart. 

Artikel 6: 

Uitsluiting. 

6.1 

“All Yin” heeft het recht deelname van een deelnemer aan een les te weigeren , indien de 
deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

6.2 

“All Yin” heeft het recht een deelnemer aan de lessen zonder opgave van reden te weigeren. 

Artikel 7: 

Wijzigingen. 

“All Yin” behoud zich de vrijheid voor de algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en 
data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzigingen op de hoogte 
gehouden. 

Artikel 8: 

Geschillen. 

Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van 
toepassing zijn, worden indien mogelijk in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet 
mogelijk is, kan een juridische weg worden ingeslagen. 

Artikel 9: 

Acceptatie algemene voorwaarden. 

Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. 


