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Algemene voorwaarden 

 
Artikel 1.  
Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te zijn met 
onderstaande bepalingen en aanwijzingen.  
 
Artikel 2.  
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt de 
deelnemer geadviseerd een arts te raadplegen.  
BenYogi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig 
ongeval of letsel van de deelnemer.  
BenYogi is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, 
respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.  
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan 
eigendommen van BenYogi, dienen te worden vergoed.  
 
Artikel 3.  
Een leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De leskaarten van 5 en 10 keer zijn respectievelijk 3 en 
6 maanden na aankoop geldig.  
Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en BenYogi de geldigheid van de leskaart voor 
bepaalde tijd opgeschort worden.  
 
Artikel 4.  
De betaling van een leskaart geschiedt vooraf door middel van overschrijving op ING bankrekening NL48 INGB 
0684 6771 48tnv B. Dijkhuizen.  
De betaling van een proefles of een losse les geschiedt vooraf door middel van overschrijving op ING 
bankrekening NL48 INGB 0684 6771 48 tnv B. Dijkhuizen óf door middel van contante betaling voorafgaand de 
les.  
 
Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van 
de lesgelden plaats.  
 
Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim, zonder dat daartoe een aanmaning of 
ingebrekestelling is vereist, en is BenYogi gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de 
deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is BenYogi alsdan gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden.  
 
Artikel 5.  
Bij aankoop van een leskaart geeft de deelnemer zijn/haar voorkeur op voor een bepaalde les (dag en tijdstip).  
In overleg met BenYogi kan van deze voorkeur afgeweken worden.  
Indien men niet aanwezig kan zijn bij de les waarvoor is ingeschreven dien je dit, uiterlijk een uur voor de start 
van de les, door te geven aan BenYogi:  
- Telefonisch/SMS 06-40548269  
- E-mail info@benyogi.nl 
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Als een deelnemer zonder afzeggen of te laat afzeggen niet deelneemt aan de ingeschreven les zal BenYogi 
deze les in rekening brengen op de leskaart van de deelnemer.  
 
BenYogi heeft de mogelijkheid een les te annuleren zonder opgave van reden. Bij het vervallen van een les 
wordt de leskaart evenredig verlengd. De deelnemer wordt zo snel mogelijk per e-mail geïnformeerd wanneer 
een les geannuleerd is.  
 
Artikel 6.  
BenYogi behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal in de digitale 
nieuwsbrief per e-mail aan de deelnemer worden gecommuniceerd en via www.benyogi.nl. 
 
Artikel 7.  
BenYogi behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te 
wijzigen.  
 
Artikel 8.  
BenYogi behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.  
 

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en BenYogi is Nederlands recht van toepassing. 
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