
ALGEMENE LESVOORWAARDEN 
Bij aanmelding betaal je eenmalig  € 10, = inschrijf en administratie kosten. 
Bij het Yoga Centrum Anjali spreken we van een seizoen dat loopt van september tot en met 

juni. 
De deelnemer schrijft zich in voor een heel seizoen en is lesgeld verschuldigd voor de lessen 

die hem/haar 
wordt aangeboden.  !
Prijzen lesgeld: 
 * Een les van anderhalf uur kost 12 euro. 
 * Een les van een uur kost 11 euro. !
Prijzen lesgeld met korting:  
 * 9.50 euro voor anderhalf uur  
 * 8.50 euro voor een uur. !
Deze korting : 
 * Is gebaseerd op inschrijving en het volgen van een heel seizoen. 
 * Vindt plaats indien het lesgeld voor aanvang van de eerste les van het nieuwe seizoen is 

voldaan. !
Betalingen vinden plaats door middel van een overschrijving op : 
rekening nummer NL31 INGB 0007851806 op naam van Yoga Centrum Heiloo; onder 

vermelding van je naam en de dag dat je yogales volgt.  
Het lesgeld kan in 1 of na overleg in 2 keer betaald worden. Bij betaling in twee delen van het 
verschuldigd seizoensbedrag heeft de deelnemer ten alle tijden een betalingsverplichting van 

dit tweede deel. 
Wanneer er in meer dan 2 delen betaald wordt, zullen er extra kosten in rekening gebracht 

worden.  
Yoga centrum Anjali geeft de service dat gemiste lessen, in overleg, mogen worden 

ingehaald, mits  
deze minimaal een week van te voren zijn afgemeld.  
 * Aan het einde van het seizoen vervallen alle gemiste lessen. 
 * In principe geldt: niet komen is wel betalen. 
 * Je eigen vakantie betaal je door. !
Verzuim docent 
 * Lessen die door verzuim van de docent geen doorgang vinden, worden doorbetaald tot 

een maximum van   drie uitgevallen lessen per seizoen.  
 * Is de docent langer ziek en is er geen plaatsvervanger beschikbaar dan is geen lesgeld 

meer verschuldigd. !
Naast de lesvrije weken zijn er betaalde dagen dat er geen lessen worden gegeven: 
 * Paasmaandag 
 * Pinkstermaandag 
 * Hemelvaartsdag  



Deze lessen kunnen in de loop van de week worden gedaan.  !
Beëindigen les overeenkomst:  
 * Inschrijving vervalt automatisch in juni van elk kalenderjaar. 
 * Bij het stoppen van de lessen gedurende het lopende seizoen zal er geen restitutie 

volgen.  
 * Bij langdurige ziekte van de deelnemer of andere bijzondere omstandigheden, wanneer 

er geen gebruik kan worden gemaakt van de lessen, kunnen, in overleg met de directie, 
alle betaalde lessen gereserveerd worden tot terugkomst.  

 * In zeer uitzonderlijke gevallen, alleen te beoordelen door de directie van Yoga Centrum 
Anjali kan het betaalde lesgeld verrekend worden. Dit gebeurt op de volgende manier: 

 * Alle lessen worden automatisch 12 euro (of bij een 1 uurs les 11 euro)  
 *Er wordt een betalingsverplichting van 4 lessen (4x 12 euro of 4x 11 euro) in acht 

genomen na afmelding door middel van een e-mail. !
  Aan het einde van het seizoen kan elke deelnemer zich kosteloos opnieuw inschrijven 

voor het komende seizoen. 
 Inschrijven betekent een betalingsverplichting van 4 lessen , 4x 12 euro of 4x 11 euro. 
 Gedurende de zomermaanden juli en augustus is het niet mogelijk om wijzigingen door te 

geven 
 Het Iyengar Yoga Centrum Anjali stelt zich niet aansprakelijk voor materiele en of 

letselschade. !!!
om santhi om


