Algemene voorwaarden Flow yogastudio
1.

Algemene voorwaarden

1.1

De algemene voorwaarden die gepubliceerd staan op de website zijn altijd de op dat moment
geldende voorwaarden. Flow kan deze voorwaarden wijzigen, maar zal dit altijd middels een
aankondiging communiceren.

1.2

Algemene informatie over lessen, lidmaatschap en kosten zijn te vinden bij Prijzen.
Veel gestelde vragen worden beantwoordt bij onze FAQ.

2.

Aansprakelijkheid

2.1

Flow is niet aansprakelijk voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures die het gevolg zijn
van deelname aan lessen of events verzorgd door Flow.

2.2

Flow werkt met gekwalificeerde docenten en staat garant voor lessen en workshops van hoge
kwaliteit. Toch bestaat altijd de kans op een blessure of letsel. Deelnemers aan lessen, events of
workshops aanvaarden het risico op een blessure en/of letsel.

2.3

Flow is niet aansprakelijk voor vermissing, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemers

3.

Bescherming persoonsgegevens

3.1

Flow gebruikt de persoonsgegevens van leden en deelnemers voor de eigen administratie,
betalingsopdrachten en communicatie over activiteiten en wijzigingen.

3.2

Flow gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, met inachtneming van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, en verstrekt deze nooit zonder toestemming aan derden.

4.

Lidmaatschap en betaling

4.1

Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

4.2

Betaling van het maandelijkse abonnementsgeld vindt plaats door middel van automatische
incasso op de 1e van elke maand.

4.3

Een yoga-abonnement bij Flow is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.4

Bij aangekondigde afwezigheid van meer dan 2 maanden kan het lidmaatschap worden opgeschort.

5.

Wijzigingen en annulering

5.1

Op de website staat altijd het geldende lesrooster. Eventuele onverwachte wijzigingen zullen
gecommuniceerd worden per email of via de website.

5.2

Flow behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren (bijvoorbeeld vanwege ziekte
van een docent), of de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen.

6.

Events

6.1

Een deelnemer kan aan een workshop of event deelnemen nadat Flow het volledige bedrag voor
deelname heeft ontvangen.

6.2

Flow behoudt zich het recht voor om een geplande workshop of event te annuleren, als gevolg van
overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemers.
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