ALGEMENE VOORWAARDEN TADELUNGT YOGA
Welkom bij Tadelungt Yoga. Eigenaar en yogadocente is Esther Gerringa.
Tadelungt verzorgt (Yin | Do-In | Restorative) yogalessen en diverse workshops in Groningen.
Tadelungt is initiatiefneemster en mede-eigenaar/ontwikkelaar van het programma Mrs.M. APK voor
de Overgang.
Deelname aan lessen, workshops of programma’s geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat
deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Deelname geschiedt volledig op eigen
risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Tadelungt is niet
aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures, ongevallen of andersoortige schade ontstaan voor-,
tijdens of na de lessen. Tadelungt geeft geen medisch advies en is niet deskundig op gebied van
medische klachten.

REGULIERE LESSEN
Bij Tadelungt werken we met strippenkaarten.
•
•

5 strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 7 weken
10 strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 12 weken

Gedurende de termijn kan de deelnemer 2x een les kosteloos missen, mits:
•

de les tijdig is afgezegd (zie hieronder)

Tijdig afzeggen houdt in:
•
•

voor een ochtendles: uiterlijk 19 uur de dag van tevoren
voor een avondles: uiterlijk 12 uur die dag

Afzeggen kan via de app (in de app-groep of individueel), telefonisch of via de mail en hoeft niet met
opgave van redenen.
Gemiste lessen kunnen gedurende de geldigheidsduur ingehaald worden (in overleg en bij
beschikbaarheid van een plek).
Na afloop van de strippenkaart neemt de deelnemer, indien hij/zij de intentie heeft om langer bij
Tadelungt te blijven, direct een nieuwe kaart. In overleg kan er een pauzeweek ingelast worden.
Later aanschaffen van een strippenkaart (bijvoorbeeld bij vakantie van deelnemer) kan ertoe leiden
dat de plek in de groep niet beschikbaar blijft voor deelnemer. Bij twijfel of vragen, neem contact op.
Tijdens de vakantieperiodes van of lesuitval door de yogadocent zullen de strippenkaarten in
periodes worden verlengd. M.a.w.: het kost de deelnemer geen strippen als de les door besluit van
de yogadocent wordt geannuleerd.
In de zomerperiode zal Tadelungt minimaal 4 weken sluiten. Tevens is de studio gesloten tussen
Kerst en Oud & Nieuw. Andere periodes zullen tijdig gecommuniceerd worden.

WORKSHOPS
Workshops en specials worden gepubliceerd op de website en Facebookpagina van Tadelungt.
Voor workshops gelden andere annuleringsvoorwaarden. Deze zijn:
Workshops kunnen tot uiterlijk 2 dagen (48 uur) voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
Bij sommige workshops gelden andere voorwaarden. Deze worden tijdig aan de deelnemer
gecommuniceerd uiterlijk een week voor aanvang van de workshop.
Bij annulering van een workshop geldt altijd: de deelnemer mag iemand anders in de plaats laten
komen.

MRS.M. APK VOOR DE OVERGANG
Annuleringsvoorwaarden:
annulering tot 4 weken voor aanvang: 50% restitutie
annulering tussen 2-4 weken voor aanvang: 25% restitutie
annulering binnen 2 weken voor aanvang: geen restitutie
mis je een bijeenkomst, dan volgt geen restitutie van (een deel van) de betaling.

Natuurlijk kan er af en toe wat vervelends gebeuren (vaak uit overmacht) waardoor je moet
annuleren. Daarvoor hebben wij alle begrip. Mocht iemand anders je plaats in kunnen nemen, dan
zullen we mild zijn met het in rekening brengen van kosten. We vragen echter ook jouw begrip: wij
zijn afhankelijk van jouw deelname om dit programma te laten werken. Na inschrijving rekenen we
op je komst en enthousiaste deelname. Bij twijfel, neem vooral contact met ons op.

LOSSE BEHANDELINGEN EN SESSIE’S
Voor losse behandelingen en sessie’s geldt een annuleringstermijn van 2 dagen (48 uur). Binnen deze
termijn kan kosteloos afgezegd worden. Indien door overmacht binnen de 2 dagen wordt
geannuleerd kunnen de kosten worden doorberekend. Neem altijd contact op voor overleg.
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