
 

Algemene Voorwaarden Het Zonnekompas   

 

Artikel 1: Akkoord gaan met algemene voorwaarden 

a) Deelname aan de lessen bij Het Zonnekompas betekent akkoord gaan met deze algemene 

voorwaarden. 

 

Artikel 2: Aanmelden 

a) Aanmelden kan via het inschrijfformulier .Dit kunt u telefonisch of per e-mail aanvragen.  

b) Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u een bevestiging van deelname aan de lessen.  

c) De aanmelding is pas definitief na ontvangst van het volledige lesgeld.  

d) Indien er per direct geen plaats is, dan kunt u op een wachtlijst geplaatst worden. U wordt 

hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan wordt u 

verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven. 

e) Lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden moeten altijd vooraf gemeld worden, 

zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal er vooraf een 

persoonlijk gesprek met u plaatsvinden om de bijzonderheden nader te bespreken.  

f) De lessen starten bij voldoende aanmeldingen. Wanneer de lessen door onvoldoende 

aanmeldingen niet kunnen starten, zal Het Zonnekompas hiervoor een nieuwe aanvangsdatum 

vaststellen. De aanmelding blijft dan geldig. 

g) Tussentijds instromen is mogelijk.  

h) Yoga vervangt niet de reguliere geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle 

ondersteuning bieden. 

 

Artikel 3: Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid  

a) Afwezigheid wordt uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les doorgegeven aan de docent door 

middel van een mail, een sms of een telefoontje.  

b) Indien deelname voor langere periode niet mogelijk is, zal in goed overleg naar een oplossing 

worden gezocht. 

c) Een gemiste les kan niet worden ingehaald. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. 

 

Artikel 4: Afwezigheid van de docent 

a) Indien de docent verhinderd is een les te geven, zorgt Het Zonnekompas ervoor dat u hierover 

tijdig wordt geïnformeerd.  

b) Bij onverwacht uitvallen van een les door noodomstandigheden op de dag zelf (zoals 

bijvoorbeeld bij ziekte), meldt Het Zonnekompas dit door middel van een mail, een sms of een 

telefoontje.  

c) De uitgevallen les zal dan op een ander, door het Zonnekompas te bepalen, moment worden 

ingehaald. Als dit niet lukt ontvang u voor de gemiste les restitutie van het lesgeld. 

 

Artikel 5: Bereikbaarheid van de ouders/verzorgers  

a) Tijdens de lessen Kinder- en Tieneryoga dient er altijd iemand bereikbaar te zijn voor het geval er 

iets met uw kind gebeurt.  

b) U zorgt ervoor dat alle telefoonnummers waarop u mogelijk bereikbaar bent, bekend zijn bij Het 

Zonnekompas.  

c) Wijzigingen in de bereikbaarheidsgegevens worden tijdig doorgegeven.  



 

 

Artikel 6: Betaling lesgeld 

a) De kosten van de lessen staan vermeld op de website en dienen voorafgaand aan de eerste les 

van een nieuwe lesperiode te worden betaald. 

b) Wanneer de betaling van het lesgeld niet tijdig gebeurt, behoudt de docent zich het recht voor 

de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor 

gemiste lessen is in deze situatie niet mogelijk. 

 

Artikel 7: Aanvang lessen  

a) U wordt verzocht op tijd (5 à 10 minuten voor aanvang van de les) aanwezig te zijn, zodat op tijd 

met de les gestart kan worden. Te laat komen is storend voor de les. 

 

Artikel 8: Kleding 

a) Er is geen kledingvoorschrift maar zorg er wel voor dat u soepel zittende kleding aandoet, waarin 

u zich makkelijk kan bewegen (bijvoorbeeld een trainings- of joggingbroek en een t-shirt). In de 

winter zijn sokken met een anti-slipzool aan te raden.  

b) Yogamatten zijn aanwezig. 

 

Artikel 9: Mededelingen 

a) Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt u hierover informatie mee naar huis. 

 

Artikel 10: Ongevallen en aansprakelijkheid 

a) Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. 

b) Het Zonnekompas is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) 

lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga 

tot de mogelijkheden behoort.  

c) Het Zonnekompas is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van 

kinderen en ouders.  

d) Het Zonnekompas stelt u aansprakelijk voor eventuele schade die door u of uw kind wordt 

aangericht aan de yogaruimte en inventaris van de leslocatie. 

e) Via Het Zonnekompas is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 

Artikel 11: Opzeggen 

a) Opzeggen geschiedt per e-mail en kan op ieder moment plaatsvinden. Restitutie voor de 

resterende lessen is niet mogelijk.  

 

Artikel 12: Sluiting 
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