Algemene voorwaarden Ahimsattva 2018-2019 (versie 5)
Schade en letsel
Deelname aan de lessen is altijd volledig op eigen risico. Bij twijfel neem dan eerst contact op met uw
huisarts of specialist. U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen lichaam (en geest).
Ahimsattva en/of haar medewerkers zijn nooit aansprakelijk voor enig geleden of ontstaan
lichamelijk letsel voor, tijdens of na de lessen.
Het doorgeven van fysieke of mentale klachten of beperkingen aan een medewerker van Ahimsattva
(aan het begin van de les, via mail of het inschrijfformulier) heeft altijd alleen een informatief
karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleent.
Yin yoga is geen volledige vorm van lichaamsbeweging. Het is altijd verstandig om dit met een Yang
variant van bewegen (hardlopen, fitness, wandelen, fietsen, klimmen, etc) in balans te houden.
Abonnementskosten
De kosten van een 5 of 10 Class Card (Strippenkaart) dienen bij voorkeur te worden over gemaakt
naar bankrekening: NL69 TRIO 0338 7453 00 (t.n.v. L.B.Cool). Wanneer u verhinderd bent dit te doen,
neem dan het bedrag gepast mee naar de eerstvolgende les en overhandig het aan het begin van de
les aan een medewerker van Ahimsattva.
De kosten voor losse les mogen ook aan het begin van de les aan een medewerker van Ahimsattva
overhandigd worden.
Geldigheid Class Cards (Strippenkaarten)
De geldigheid van een 5 Class Card is 6 maanden en van een 10 Class Card 12 maanden, ingaande op
de dag wanneer de eerste strip van de kaart wordt gebruikt. Naast het “knippen” van de kaart voor
aanvang van de les houdt Ahimsattva het verbruik van de strippen ook nog administratief bij.
Aanmelding
Of een les doorgaat is afhankelijk van de tijdige aanmelding van een deelnemer. Aanmelden voor
deelname aan een les dien je ten minste 24 uur voor aanvang van de les te doen. Je kunt je
aanmelden via e-mail, WhatsApp, SMS, het formulier op de website of Facebook Messenger.
Verwerking Persoonsgegevens
De verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Ahimsattva staat beschreven in de
Privacyverklaring. Een link naar deze Privacyverklaring is te vinden op de website (in de formulieren,
in de footer en op de contactpagina).
Regels tijdens de lessen
 Mobiele telefoons dienen op de Vliegtuigstand of helemaal uit te worden gezet.
 Gebruik voor aanvang van of tijdens de lessen geen deodorant of parfum.
 Kom op tijd, de deur gaat op slot tijdens de les.
 Geen kauwgom of andere versnaperingen tijdens de les.
 Laat juwelen (ringen, oorbellen, hangers, armbanden, horloges) zoveel mogelijk thuis.
 Gebruik in verband met de hygiëne bij voorkeur altijd uw eigen mat.
 Bij vragen, opmerkingen of problemen tijdens de les, over een les, over Ahimsattva of een
van haar medewerkers kunt u altijd een medewerker van Ahimsattva aanspreken.
Ahimsattva staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 69926182

