
Algemene voorwaarden – Yoga Bara Plantinga 
 

TOEPASSELIJKHEID 

Alle cursisten en deelnemers ontvangen een exemplaar van deze voorwaarden bij inschrijving. De algemene 

voorwaarden zijn van toepassing op de strippenkaarten, workshops, bedrijfsyogalessen en alle losse, proef- en 

privélessen van en bij Yoga Bara Plantinga. Cursisten en deelnemers van Yoga Bara Plantinga verklaren door 

ondertekening van het inschrijfformulier en/of deelname aan een van de lessen en/of het betalen van het 

inschrijfgeld (les of workshop) de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. Yoga 

Bara Plantinga is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen binnen alle redelijkheid. De actuele 

algemene voorwaarden zijn op de website van Yoga Bara Plantinga te vinden. 

AANMELDEN 

Yogacursisten en workshopdeelnemers (van o.a. organisaties en bedrijven) moeten zich inschrijven via online 

boekingssysteem Momoyoga. 

STRIPPENKAART EN BETALING YOGALESSEN 

Yoga Bara Plantinga biedt losse lessen, strippenkaarten en abonnementen aan. De voorwaarden hiervan (prijs, 

geldigheidsduur, aantal lessen) zijn vermeld in Momoyoga. 

Deze geven de deelnemer het recht om binnen de geldigheidsduur een les/lessen te volgen bij Yoga Bara 

Plantinga. Ze zijn op naam van de deelnemer afgegeven en zijn niet overdraagbaar.  

Yoga Bara Plantinga behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen 

worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per e-mail. 

Een strippenkaart, een losse, proef- en/of privéles dient voorafgaand aan de te volgen yoga les/ workshop 

betaald te worden. Betaling gaat via Momoyoga of per bankoverschrijving en/of via Ideal en/of door 

automatische incasso. Als de cursist de betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Bara Plantinga 

zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan. 

Een strippenkaart met openstaande lessen wordt niet door Yoga Bara Plantinga gerestitueerd. Tevens wordt er 

geen geld terugbetaald bij vakantie, ziekte of andere redenen van de cursist. Tijdens een langere sluiting of 

vanwege ziekte van de docent of onvoorziene omstandigheden wordt de geldigheidsduur van de strippenkaart 

verlengd met het aantal (hele) weken dat er geen les kan worden gegeven. De strippenkaart wordt niet 

verlengd met de resterende dagen. 

Losse lessen en strippenkaarten zijn voor een bepaalde tijd geldig. Na deze periode vervallen de nog niet 

gebruikte/openstaande lessen. In geval van langdurige ziekte, tijdelijke ziekenhuisopname, zwangerschap van 

de deelnemer of een andere medische oorzaak waardoor de deelnemer tijdelijk niet kan deelnemen aan de 

yogalessen, kan in overleg met Yoga Bara Plantinga de geldigheidsduur van de strippenkaart worden verlengd. 

Een verzoek tot dit overleg met betrekking tot de verlenging kan schriftelijk worden ingediend middels een e-

mail naar info@baraplantinga.nl. Bij het verzoek dient een actuele dokterverklaring te worden gevoegd.  

ROOSTER YOGALESSEN 

Het actuele lesrooster staat altijd op de website van Yoga Bara Plantinga of is te bereiken via Momoyoga. Yoga 

Bara Plantinga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen 

worden, voor zover mogelijk van te voren aangekondigd doormiddel van een bericht via e-mail/in de 

nieuwsbrief/op de website. Yoga Bara Plantinga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te 

annuleren. Op nationale feestdagen is er geen les.  

 



 

AFMELDING CURSIST 

Afmelden voor de reguliere lessen kan uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les. Bij afmeldingen korter dan 6 uur 

wordt de les in rekening gebracht. 

Bij yoga specials en workshops koopt de deelnemers een toegangskaart. Hier is geen restitutie mogelijk. Wel 

mag de kaart aan een andere persoon gegeven worden.  

 

PRIVÉ WORKSHOPS 

Yoga Bara Plantinga geeft yoga workshop voor privé groepen. Het tarief wordt bepaald door Yoga Bara 

Plantinga en/of dient afgesproken te worden met de deelnemer(s) op basis van de duur, aantal mensen, 

reiskosten en andere bijhorende factoren. De betaalinstructies worden per e-mail toegestuurd. Het 

verschuldigde bedrag moet binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de workshop betaald worden. Bij 

aanmelding minder dan 10 werkdagen voor aanvang van de workshop moet het bedrag binnen 1 werkdag 

betaald worden. Bij niet tijdige betaling heeft Yoga Bara Plantinga het recht de reservering te laten vervallen en 

om eventuele invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen.  

Annuleringen kunnen telefonisch of per e-mail worden doorgegeven. De deelnemer moet zorgen voor 

ontvangst van een bevestigingsemail van Yoga Bara Plantinga. De annulering is gelding op het moment dat de 

deelnemer een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Yoga Bara Plantinga. Annuleringen per e-mail zonder 

bevestiging van Yoga Bara Plantinga zijn niet geldig.  

Indien de deelnemer zijn inschrijving voor de workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.  

In plaats van annuleren is het ook mogelijk kosteloos iemand anders de reservering over te laten nemen. Dit 

moet uiterlijk 1 dag voor aanvang van de workshop worden doorgegeven aan Yoga Bara Plantinga samen met 

de gegevens van de vervangende deelnemer. 

Het kan zijn dat een workshop niet doorgaat door onverwachte omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van de 

docent of overmacht). Wanneer er een workshop geannuleerd wordt door Yoga Bara Plantinga, ontvangt de 

deelnemer de volledige betaling terug. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of 

schadevergoeding. 

BEDRIJFSYOGA 

Voor bedrijfsyoga wordt een contract op maat opgesteld tussen Yoga Bara Plantinga en het bedrijf of 

organisatie.  

AANSPRAKELIJKHEID 

Yoga Bara Plantinga zal zorgen voor een goed en zorgvuldig verloop van de yoga activiteiten. Deelname aan 

een activiteit is volledig op eigen risico van de deelnemer. De activiteiten aangeboden door, namens of bij Yoga 

Bara Plantinga zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling, niet ter vervanging van 

medische behandelingen of therapie. De deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van 

yoga risico's met zich meebrengt. Yoga Bara Plantinga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk 

letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yogales(sen) bij Yoga Bara Plantinga. Iedere 

deelnemer is verplicht lichamelijke klachten en/of blessures voor de les te melden bij de docent. 

Yoga Bara Plantinga aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade 

toegebracht door toedoen van het lid in en rondom het pand van Yoga Bara Plantinga, Lokaal5 aan de 

Kerkenstraat 5 te Silvolde en andere gehuurde locaties waar de deelnemer deelneemt aan een yoga-activiteit 

georganiseerd door of namens Yoga Bara Plantinga.  

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLEHTING 



 
Deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband 

houdende met de algemene voorwaarden, een strippenkaart, een workshop, een losse proef- of privéles, dan 

wel andere yoga-activiteiten georganiseerd door, namens of bij Yoga Bara Plantinga zullen bij uitsluiting in 

onderling overleg met de deelnemer worden beslecht. 


