Tessa Valstar - Yoga Jannu
Tel: 06 - 27210500  Email: tessa@yogajannu.nl
ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS:
Deelname aan de lessen conform lesrooster.
Tessa Valstar behoudt het recht om bepaalde periodes met een afwijkend lesrooster te werken, of lessen tijdens
vakanties en feestdagen te laten vervallen.

AANVANG EN EINDE LES
Iedere deelnemer dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de les in de ruimte aanwezig te zijn.
Neem de rust in de ruimte tijdens de les in acht, zet je telefoon uit.

SCHADE
Tessa Valstar ‐ Yoga Jannu is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd eerst een arts of therapeut. Vraag of je yoga kunt beoefenen met deze
klacht. Tessa Valstar heeft geen medische achtergrond. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid tijdens
deelname aan de yogales. Stel Tessa Valstar of de vervangende docent altijd op de hoogte van uw klachten of
beperkingen. Stop direct bij aanhoudende duizeligheid, pijn of misselijkheid en breng de docent hiervan op de
hoogte. Zwangerschappen direct melden aan de docent!
Chronische klachten, zoals bv problemen met hart, schildklier, bloeddruk altijd melden aan de docent.
Volg altijd de aanwijzingen van de docent op en vraag als iets niet duidelijk is.
Respecteer uw eigen grenzen, u blijft zelf verantwoordelijk.

TARIEVEN
Tessa Valstar‐ Yoga Jannu behoudt het recht om periodiek de tarieven te verhogen. Ná inschrijving dient het
lesgeld overgemaakt te worden vóór aanvang van de eerstvolgende les.
Bij betaling per kwartaal (blok)l dient het lesgeld in de eerste week van het kwartaal (blok) overgemaakt te
worden.

KLEDING
Draag makkelijk zittende, liefst rekbare kleding. Betreedt de trainingsruimtes met schone voeten.
In de yoga ruimte zijn geen schoenen of slippers toegestaan. Geadviseerd wordt sieraden en brillen af te doen.

BETALING
Het bedrag dient overgemaakt te worden voor het hele blok. Indien je kiest voor een strippenkaart, moet het
bedrag overgemaakt worden vóór aanvang van de eerstvolgende les.
Ná inschrijving kan er geen restitutie van het cursusgeld meer plaatsvinden

PRIVACY
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de lessen op maat te kunnen maken voor de deelnemers en om
eventuele informatie te verstrekken betreffende de doorgang van de lessen, speciale lesdagen, of aanpassingen
aan het lesrooster. De deelnemer aan de lessen/workshops kan ten alle tijden zijn inschrijvingsformulier inzien,
aanpassen of terug vragen. Voor uitgebreide informatie over de verwerking van (persoonlijke) gegevens verwijs ik
U naar de Privacy verklaring op deze website.

