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         Boekings- en annuleringsvoorwaarden  
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het retreat georganiseerd door Zensa 

Yoga & Coaching te De Lier. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het 

betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden.   

 

1. Inschrijving/ Betalingsvoorwaarden 

a. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld 

verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden..  

b. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding voor het retreat plaats te 

vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retreat betaald te 

zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande 

volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Zensa Yoga & Coaching te De Lier 

het recht de reservering te laten vervallen. 

c. De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of na betaling van het 

volledige inschrijfgeld. 

d. Deelname aan het programma gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het afzien van deelname 

aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld of op een vervangende 

les of activiteit.  

e. Als de deelnemer besluit om zich terug te trekken – wegens ziekte of persoonlijke 

omstandigheden) dan hebben zij recht op de volgende teruggave van een deel van de 

verschuldigde deelnamekosten: 

- Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25%. 

- Twee maanden t/m 6 weken voor aanvang van het programma: terugbetaling 10%. 

- Binnen 6 weken voor aanvang van het programma worden er geen deelnamekosten 

terugbetaald. 

- Is de deelnemer niet in staat door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is in de plaats 

stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 2 dagen voor 

aanvang van het retreat zijn doorgegeven.  

f. Zensa Yoga & Coaching te De Lier heeft het recht om een retreat te annuleren indien 

daartoe een gegronde reden bestaand, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de 

docente(s) of overmacht. In geval van annulering door Zensa Yoga & Coaching te De Lier 

heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelnemer heeft 

geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.  

 

2. AANSPRAKELIJKHEID 

a. Zensa Yoga & Coaching te De Lier zal zorg dragen voor een goed en ordelijk verloop van 

het retreat.  

b. Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. Zensa Yoga & Coaching is niet 

aansprakelijk voor letsel en/of schade van aard als gevolg van het verblijf en/ of de 

activiteiten van de deelnemer, ook niet voor verlies of beschadiging van eigendommen.  

c. De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van Zensa 

Yoga & Coaching te De Lier, de leslocatie of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar 

is.  
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3. Medisch 

a. Meldt op het inschrijfformulier en voorafgaand aan de yogales altijd aan de docent als je 

een lichamelijke klacht hebt.  

b. Yoga is een vrijetijdsbesteding tijdens het retreat en vervangt geen behandelingen of 

therapie. Deze vorm van Yoga is bewust bewegen, zonder pijn te verergeren. Forceer daarom 

niets en neem je lichaam en je klachten serieus.   

 

 

4. Verlies/ Diefstal 

Zensa Yoga & Coaching & de docentes zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of 

schade, van of aan goederen van de cursist.  

 

5. Huisregels 

a. Onze locatie van het retreat is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn 

tijdens de retreat niet toegestaan.  

b. Behandel de andere deelnemers en de docente(s) met respect. Evenals de locatie van het 

retreat als mede de omgeving.  

c. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden, kunnen worden verwijderd van het 

retreat.  

d. Het maken van video/ film of geluidsopname is gedurende het retreat uitsluitend toegestaan 

na voorafgaande toestemming van Zensa Yoga & Coaching te De Lier.  

 

 

Mocht u vragen hebben n.a.v. de algemene voorwaarden, neem gerust contact met ons op.  
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