Hier lees je meer over de yogalessen en de algemene voorwaarden
In en om de studio
• Wanneer je nog niet eerder aan yoga gedaan hebt ben je net zo welkom als mensen die dagelijks
op de mat staan. Laat vooraf weten als je nog weinig of geen ervaring hebt. Tijdens de les kan,
indien nodig, een variant op de houding worden gegeven.
• Laat schoenen, jassen, tassen en mobieltjes (op vliegtuigstand) achter in het halletje van de
yogaruimte.
• Het is fijn als je 5 min voor de les begint aanwezig en klaar bent, zodat de les op tijd kan beginnen.
• Yogamatten en de benodigde yogaprops zijn aanwezig in de studio. Uiteraard is het mogelijk je
eigen yogamat (of oogkussen) mee te nemen.
• Laat mij (of de invaldocent) voor de les weten of je een blessure hebt of andere voor yoga
belangrijke fysiek of mentale gezondheidskwesties. Blijf ervan bewust dat je altijd zelf
verantwoordelijk bent voor jezelf, en overschrijd je eigen (pijn)grens niet.
• Yogastudio Geldermalsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk
letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname
aan workshops.
Tarieven
• Er zijn 2 soorten 10 rittenkaarten. De '10 rittenkaart kort' is 12 weken geldig, de '10 rittenkaart lang'
is een jaar geldig. Bij beide kaarten kun je meerdere lessen per week volgen en ben je vrij om per
keer de les van jouw keus te boeken. Je kunt dus zowel Vinyasa, Basic Flow als Restorative volgen
met dezelfde rittenkaart.
• Een 3 rittenkaart kun je eenmalig aanschaffen. De kaart is slechts 25 dagen geldig. Hou hier
rekening mee als je voor deze instapkaart kiest.
• Yogastudio Geldermalsen behoudt zich het recht voor om lesprijzen en -voorwaarden te
veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren. Wijzigingen worden per e-mail
gecommuniceerd. Geldende tarieven staan op de website en op Momoyoga.
Annuleringen en wijzigingen door jou of door de Yogastudio
• Mocht je je aangemeld hebben, maar kun je onverhoopt niet komen, dan annuleer je je les in
Momoyoga. Een les wordt van je tegoed afgeschreven bij annuleringen korter dan 2 uur voor
aanvang van de les.
• Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld. Bij langdurige afwezigheid kan in bepaalde gevallen
overeengekomen worden om een deel van het betaalde geld door te schuiven naar een volgende
betalingstermijn.
• Wanneer er 1 dag voorafgaand aan de les nog niet meer dan 2 inschrijvingen zijn, mag ik de les
annuleren. Dat doe ik liever niet, maar het kan soms voorkomen. Wanneer ik de les annuleer wordt
sowieso de les niet van je tegoed afgeschreven.
• In de schoolvakanties is er beperkt of geen les, afhankelijk van de aanwezigheid van mij en de vaste
groepsleden. Bij groot enthousiasme voor les tijdens schoolvakanties bij de vaste yogi's doe ik mijn
best om vervanging te regelen.
• Op officiële feest- en gedenkdagen is er geen les.
• Het geldende rooster staat op Momoyoga. Eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld bij
docentvervanging) worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website,
facebookpagina en/of per e-mail.
Contact
• Door je in te schrijven in Momoyoga geef je mij toegang tot je email adres, huisadres en
telefoonnummer. Ook weet ik je geboortedatum.

• Je email adres gebruik ik om je via de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte te houden over
nieuwtjes, roosterwijzigingen en allerhande zaken rondom de studio en yoga. Wanneer je deze
informatie niet wilt ontvangen kun je je onderaan de nieuwsbrief afmelden voor de nieuwsbrief. Let
wel, het vakantierooster kun je dan net mislopen.
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