
Algemene voorwaarden Puur Prana Zoetermeer - Leidschenveen. 
  

Artikel 1.0 Inschrijving/aanmelding 

Inschrijven of aanmelden voor yogalessen geschiedt in eerste instantie telefonisch, via de website of per 

e-mail. 

Voor de lessen geldt dat de deelnemer een inschrijfformulier invult (op papier of via e-mail) vooraf aan 

deelname. 

Na betaling van de lessen/cursussen staat de deelnemer ingeschreven en kan lessen gaan volgen. 

De yogastudio in Zoetermeer biedt plaats aan maximaal 8 deelnemers per les en in Leidschenveen aan 

maximaal 12 personen. 

Indien de les volgeboekt is, kunt u deelnemen aan een andere les of op de wachtlijst voor de betreffende 

les worden gezet. U wordt dan gebeld indien er een plaats vrijkomt. Puur Prana streeft ernaar om zoveel 

lessen aan te bieden als er vraag is. Indien de lessen vaak vol zijn, zoekt Puur Prana naar een extra datum 

en tijd voor een les zolang de mogelijkheid daar is. 

Mits aantoonbare ernstige lichamelijke klachten ervoor zorgen dat de lessen niet bijgewoond kunnen 

worden wordt in overleg een oplossing hiervoor geboden. 

Een les die niet is bijgewoond kan worden ingehaald tijdens de periode dat de leskaart geldig is of dat de 

cursus loopt. Een niet ingehaalde les in deze periode zal daarna vervallen. 

Artikel 1.1 Gezondheid 

Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de docent. 

De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijk inspanningen te verrichten. 

Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd. 

De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich 

meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan 

ontstaan, voor eigen risico neemt. 

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. 

 

De docent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen 

letsel van een deelnemer. 

 

Artikel 2.0 Verhindering 

Indien de klant/cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij 

Puur Prana Zoetermeer - Leidschenveen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

Indien u ingeschreven staat voor een groepsles dient u zich, bij verhindering, minimaal 5 uur van te voren 

af te melden. Een andere deelnemer heeft dan nog de mogelijkheid zich in te schrijven indien de les 

volgeboekt was.  

De gemiste les kan dan ingehaald worden. Indien u niet of niet op tijd afzegt, is het helaas niet mogelijk 

de les in te halen. 



Bij tussentijdse opzegging, tijdelijke onderbreking of verzuim van de lessen door de cursist binnen een 

cursus, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie van het betaalde lesgeld plaats. 

Indien er minder dan 3 deelnemers zijn voor een les, kan de les afgezegd worden vanuit de kant van Puur 

Prana Zoetermeer - Leidschenveen. Er wordt dan altijd een alternatief gegeven voor een andere 

dag/tijdstip. 

Indien de yogadocent zelf verhinderd is door ziekte en niet op tijd vervanging kan regelen, kan de gemiste 

les/het consult uiteraard worden ingehaald op een andere dag/tijstip naar keuze. 

Artikel 3.0 Declaraties 

Puur Prana Zoetermeer - Leidschenveen heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Indien 

yogalessen zijn opgenomen in de basis- of aanvullende verzekering, dan zal Puur Prana Zoetermeer - 

Leidschenveen een factuur opstellen die u zelf naar de zorgverzekeraar kunt sturen. 

Artikel 4.0 Aansprakelijkheid 

Voor de groepslessen en privélessen geldt dat deelnemen aan de les geheel geschiedt op eigen risico van 

de cursist. Puur Prana Zoetermeer - Leidschenveen, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de cursist. 

Artikel 5.0 Privacyreglement 

Uw privacy wordt gerespecteerd door Puur Prana Zoetermeer- Leidschenveen. 

De yogadocent is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Puur Prana 

Leidschenveen handelt conform deze wet. 

Artikel 6.0 Algemeen 

Gebruik van een mobiele telefoon tijdens de Yoga is niet toegestaan. 

Inschrijving en deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. 


