ALGEMENE VOORWAARDEN BARA YOGA
Aanmelding yogalessen
Je kunt mij telefonisch, per mail of persoonlijk te kennen geven dat je wilt deelnemen aan de yogalessen bij BARA.
Na de proefles ontvang je van mij een inschrijfformulier. Na ontvangst van dit ingevulde en ondertekende formulier
en een eerste betaling kun je deelnemen aan de lessen. Door het ondertekenen van het formulier verklaar je je
akkoord met de voorwaarden die BARA hanteert.
Yogalessen bij BARA
De yogalessen zijn wekelijks, behalve in de schoolvakanties. Het seizoen 2018-2019 bestaat uit 11 maanden waarin,
afhankelijk van de dag dat je les hebt, in totaal 40 of 41 (woensdag) lessen zijn. In de schoolvakanties en de hele
maand augustus geef ik geen les. De volgende schoolvakanties houd ik aan:
herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober 2018,
kerstvakantie: 22 december t/m 6 januari 2019,
voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 3 maart,
Pasen: 20 t/m 22 april (Goede Vrijdag 19 april wél les),
meivakantie: 27 april t/m 12 mei,
Hemelvaart 30 en 31 mei
Pinksteren: 10 juni,
zomervakantie: juli wél, augustus geen lessen (laatste les van het seizoen maandag 29 juli 2019).
Voor de lessen geldt dat de lestijden onder voorbehoud zijn. Eventuele wijzigingen worden tijdig doorgegeven.
Tarief en betaling
tarief per les
Lesgeld voor een groepsles van 5 kwartier (N.B. Bara Yoga met stoel: 60 minuten)
€ 12,- Proefles
€ 10,Opgave voor en betaling van het hele seizoen (1 september 2018 t/m 29 juli 2019) *
- Hele seizoen, betaling in 1 keer
€ 440,- (1 les p/w) | € 660,- (2 lessen p/w) € 11,- | € 8,- Hele seizoen, betaling in 3 termijnen
sept t/m dec 15 lessen € 172,50
€ 11,50
jan t/m april 15 lessen € 172,50
mei t/m juli 11 lessen € 126,50
- Hele seizoen, betaling in 12 maanden
€ 39,50 | € 60,€ 11,75 | € 9,Opgave en betaling per maand **
- Maandbedrag (augustus betaal je niet)
€ 44,- | € 72,€ 12,- | € 10,Losse lessen ***
- 10-lessenkaart onbeperkt geldig
€ 130,€ 13,- Losse les
€ 14,De bedragen zijn inclusief 6% BTW. M.i.v. 2 januari 2019 inclusief 9% BTW.
* Opzegtermijn 1 kalendermaand voor verstrijken seizoen, ** opzegtermijn 1 kalendermaand, *** geen
opzegtermijn.
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Wijze van betalen
Het lesgeld dient per seizoen, termijn, maand, per 10-lessenkaart of per les voorafgaand te worden betaald.
Bij betaling voor het hele seizoen in 1 keer moet het lesgeld voor 1 september 2018 op rekening van BARA staan.
Na 1 september is betaling voor het hele seizoen met korting niet meer mogelijk.
Bij betaling per termijn moet het bedrag voor 1 september 2018 (eerste seizoen), voor 1 januari 2019 (tweede
seizoen) en voor 1 mei 2019 (derde seizoen) zijn overgemaakt op rekening van BARA. Betalen per termijn is alleen
mogelijk bij betaling van drie termijnen.
Bij betaling voor het hele seizoen in 12 maanden conformeert de deelnemer zich aan betaling voor het hele seizoen.
Bij maandelijkse betaling moet het lesgeld voor de eerste van de maand op rekening van BARA staan.
Het rekeningnummer van BARA te Zutphen is NL26 TRIO 0197 6145 66.
De volgende manieren om het lesgeld te voldoen zijn mogelijk:
- via overmaking op rekening van BARA (bij betaling per seizoen, termijn, maand, 10-lessenkaart, losse les of
proefles);
- contante en gepaste betaling per seizoen, termijn, maand, 10-lessenkaart, losse les of proefles.
Tussentijdse instroom
Als er plaats is, is het mogelijk bij een bestaande groep aan te sluiten. Bij instroom in de loop van de maand wordt
het lesgeld berekend met het tarief van € 12,- per les. Betaling per jaar is alleen mogelijk bij de start van het seizoen.
Afzegging van een les en mogelijkheid tot inhalen van een gemiste les
Wanneer je een les niet aanwezig kunt zijn, meld je dan tijdig af. Dit kan per mail, sms- of WA-bericht. Lessen die
korter dan 6 uur voor aanvang van je les worden afgezegd gelden als afgenomen les. Dit geldt ook als je een 10lessenkaart hebt. Het is bij een seizoens-, termijn- of maandabonnement mogelijk de tijdig afgezegde, niet gevolgde
les in te halen op een ander tijdstip. Dit kan binnen vier weken (tenzij anders overeengekomen) en het plannen van
de nieuwe les gaat in overleg met de docent. Wanneer de gemiste les niet binnen deze termijn wordt ingehaald,
vervalt de mogelijkheid om de les in te halen. Het afzien van deelname aan een les geeft geen recht op teruggave
van het lesgeld, noch geldt een inhaalles als vervanging van het bijwonen of betalen van een reguliere les. Het is
ook mogelijk een gemiste of te missen les in te halen bij een andere docent van BARA N53 wanneer het inhalen bij
een les van BARA niet lukt. Het is slechts eenmaal mogelijk de inhaalles af te spreken; wanneer je ook deze keer
niet kunt vervalt het recht om de les in te halen.
Opzegtermijn
Bij opgave voor het hele seizoen is de opzegtermijn, ongeacht de wijze van betaling (per jaar, seizoen of per maand),
1 kalendermaand voor het verstrijken van het seizoen (1 september 2018 t/m 29 juli 2019).
Bij opgave en betaling per maand geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Mocht je halverwege de maand
opzeggen, dan dient de volgende maand nog te worden betaald. Bij losse lessen en de 10-lessenkaart is er geen
opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren. Er is geen restitutie van het lesgeld wanneer
de deelnemer een aantal lessen van de maand niet deelneemt. Bij opgave voor het hele seizoen vindt bij opzegging
verrekening plaats met het tarief van een les à € 12,- en vervalt zodoende de korting.
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Tijdelijk stoppen in verband met ziekte of langere afwezigheid
Tijdelijk (gedurende maximaal één maand) stoppen in verband met ziekte, een blessure of langere afwezigheid is
in overleg mogelijk. Bij maandelijkse betaling wordt de betaling één maand opgeschort en bij betaling voor het hele
seizoen vindt er een verrekening plaats met het tarief van een les à € 12,- en vervalt zodoende de korting.
Is de stopzetting langer dan één maand, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of verblijf in het buitenland, dan dien je
schriftelijk op te zeggen en wordt de opzegtermijn (betaling van een maand) van kracht. Wanneer je de lessen weer
hervat hoef je de eerste maand niet te betalen.
Bij afwezigheid van een maand of langer vervalt het recht op je plaats in de groep van je keuze. Wil je verzekerd
blijven van een vaste plaats, dan betaal je het lesgeld door, ook al neem je geen deel aan de lessen.
Verzuim docent
Het is BARA toegestaan 2 lessen per jaar te annuleren wegens ziekte of vanwege een andere reden, zonder dat
hiervoor door de cursist restitutie van het lesgeld kan worden geclaimd. Wanneer er ruimte is kunnen deze lessen
worden ingehaald. Indien mogelijk zal de les door een andere docent worden gegeven.
Annulering les(sen) door BARA
BARA heeft het recht een les te annuleren indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals onvoldoende deelnemers,
langdurige ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door BARA heeft de deelnemer recht op
terugbetaling van de reeds betaalde maar nog niet afgenomen lessen. De deelnemer heeft geen recht op enige
andere compensatie of schadevergoeding.
Uitsluiting van de lessen
BARA heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de yogalessen.
Gezondheid en blessures
Raadpleeg bij twijfel of je gezondheidstoestand toelaat yoga te gaan beoefenen de huisarts, behandelend
therapeut of specialist. Meedoen aan de yogalessen is op eigen verantwoordelijkheid.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de oefeningen en voor het respecteren van je grenzen.
Wanneer je pijnklachten ervaart of het vermoeden hebt dat er met het (verder) uitvoeren van de oefeningen
gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan, zul je de oefeningen niet (verder) uitvoeren.
Je verklaart niet bekend te zijn met feiten en/of omstandigheden die een aanwijzing zijn voor een gezondheidsrisico
bij het leveren van fysieke of mentale inspanning.
BARA is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, letselschade of ongemakken opgelopen tijdens de lessen, of
in de ruimte van BARA N53, met uitzondering van die gevallen waarin aan de docent opzet of grove schuld te wijten
is.
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Eigen verantwoordelijkheid
Als deelnemer aan de yogalessen neem je op eigen verantwoordelijkheid deel aan de lessen. BARA aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen.
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