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Algemene Voorwaarden Vinyasa Yoga
1. Middels inschrijving geeft u aan dat:
•

U akkoord gaat met de verplichting tot betaling.

•

U BVV Beach Life en Lindobeach het recht geeft foto’s vrij van portretrecht
openbaar te maken en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden en
openbaar te maken.

•

U op de hoogte bent van het feit dat zowel BVV Beach Life als Lindobeach niet
aansprakelijk zijn voor vermissing, beschadiging of diefstal van jouw persoonlijke
eigendommen.

2. Aanmelden voor de vinyasa yoga lessen kan alleen via het aanmeldformulier op de site:
https://www.lindobeach.nl/vinyasayoga
3. De inschrijving is pas definitief zodra de betaling is ontvangen en u een bevestigingsmail
hebt ontvangen. Hierin staat de verdere informatie over tijden, aanmelden en betalen.
4. Betaling geschiedt via online betalingssysteem ClubCollect.
5. Bij betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden van yoga lessen.
6. Het gebruik van de rittenkaart mag je naar eigen planning inzetten. Een rit wordt per les
van het tegoed afgehaald.
7. Wij werken met een whats app groep voor de vinyasa yoga lessen. Bij aanmelding van de
lessen ga je akkoord met het toevoegen van je mobiele nummer in de whats app groep.
Hierin wordt bijgehouden wie aanwezig zijn.
8. Kosten wordt per seizoen vastgesteld. Deze zijn te vinden op de website.
9. Dagen en tijden zijn te vinden op de website.
10. BVV Beach Life en Lindobeach behouden zich het recht voor om wijzigingen door te voeren.
11. Indien je annuleert dan word er 20% van de inschrijfkosten van het aantal ritten die nog
open zijn afgehaald i.v.m. administratie- en annuleringskosten.
12. Voor de Vinyasa Yoga lessen dienen minimaal 4 deelnemers per les zich aangemeld te
hebben
13. De organisatie behoud het recht om groepen samen te voegen bij te weinig aantal
deelnemers.
14. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding, de yoga lessen
te annuleren zonder daar enige verplichtingen te hebben naar de deelnemer(s) toe. Het
totale inschrijfgeld wordt 100% teruggestort.
15. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet overgedragen aan derden.
16. De inschrijving is strikt persoonsgebonden en is niet uitwisselbaar met andere personen.
17. U bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van je eigen materiaal zoals het matje.

