Algemene Voorwaarden bij Connectyin
Eigen risico en Aansprakelijkheid
1. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen verantwoording en risico van de deelnemer. De deelnemer is
voor eventueel letsel zelf verantwoordelijk. De deelnemer wordt geadviseerd de (huis)arts te raadplegen bij twijfel aan
zijn/haar gezondheid.
2. Iedere deelnemer kan lichamelijke klachten, blessures of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge
bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.) vooraf aan de les melden aan de docent. Echter, de docent is in geen geval
aansprakelijk voor ontstaan letsel voor, tijdens of na de les, daar de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar
lichaam. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de
docent of behandelaar daarvan op de hoogte.
3. Vera Develing / Connectyin is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch
voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk
of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Vera Develing / Connectyin, dienen te
worden vergoed.
Betaling
1. Voor deelname aan een yogales, workshop c.q. cursus moet voorafgaand aan de te volgen workshop c.q. cursus
betaald worden. Betaling kan worden gedaan via bankoverschrijving of contant.
2. Bij niet of niet tijdige betaling heeft Vera Develing / Connectyin het recht om de invorderings- en incassokosten op
de deelnemer te verhalen.
3. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Vera Develing / Connectyin
het recht deelname aan een les van de aangemelde deelnemer te weigeren.
Yogalessen – Workshops – Cursussen
1. Een deelnemer c.q. cursusdeelnemer kan deelnemen aan een workshop c.q. cursus nadat deze zich vooraf bij Vera
Develing / Connectyin daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de prijs heeft betaald. Inschrijving kan via
vera.connectyin@gmail.com of via www.connectyin.com. Een plaats in de workshop c.q. cursus is gegarandeerd nadat
Vera Develing / Connectyin de betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen.
2. Gemiste lessen als gevolg van ziekte, vakantie of andere redenen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip
ingehaald worden binnen de lopende lessenserie.

3. Je schrijft je in voor een les/workshop via vera.connectyin@gmail.com of via www.connectyin.com
4. In verband met de groepsgrootte geldt de inschrijving via vera.connectyin@gmail.com of www.connectyin.com
5. Instromen is voor nieuwe cursisten altijd mogelijk indien daarvoor plaats is.
6. De betaling dient voor het begin van de les/workshop/cursus voldaan te zijn.
Annulering
1. Vera Develing / Connectyin behoudt zich het recht voor om een geplande yogales, workshop of cursus te annuleren,
als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.
2. Indien een privésessie een werkdag voor aanvang wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie doorbelast aan
de deelnemer.
3. Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan een les
komen te vervallen. Uiteraard word je hiervan op de hoogte gesteld of wordt er gezorgd voor vervanging door een
gekwalificeerde yogadocent.
4. Tot 48 uur voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan via
vera.connectyin@gmail.com of www.connectyin.com in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder
inhouding van €10,- administratiegeld.

5. Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 48 uur voor een geplande workshop of cursus annuleert, wordt geen
inschrijfgeld terugbetaald.
6. Het is mogelijk, mits tenminste 48 uur voorafgaand aan de les of workshop, een les of workshop te verzetten naar de
eerstvolgende keer. Inschrijfgeld wordt dan niet ingehouden. Deze optie is eenmalig mogelijk.
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