Voorwaarden van het lidmaatschap:
Artikel 1.
Lidmaatschap & lidmaatschapsgeld
De 1e betaling, bij inschrijving wordt contant of via automatische incasso afgerekend. De
verdere lidmaatschapsgelden worden via maandelijkse incasso vooruitbetaald aan het begin van de maand. Indien
het lid heeft gekozen voor vooruitbetaling per jaar, wordt jaarlijks via automatische incasso vooruitbetaald tegen het
einde van de voorafgaande maand. Het lidmaatschap en de lidmaatschapsgelden zijn strikt persoonlijk en niet
overdraagbaar.
Een lidmaatschap bij Yoga studio Born betreffende groepslessen is voor minimaal 6 opeenvolgende maanden.
Vervolgens gaat het abonnement maandelijks door tot wederopzegging.
Een lidmaatschap bij Yoga studio Born betreffende Personal Yoga is voor minimaal 3 maanden (waarbij minimaal 1x
per week getraind wordt).
Strippenkaarten en cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld. Wel is het mogelijk deze aan anderen
over te dragen, mits vooraf aan mij gemeld.
Artikel 2.
Ingangsdatum & opzegtermijn
Indien u wilt dat het lidmaatschap aan het einde van de overeengekomen lidmaatschapsduur eindigt, dient u een
kalendermaand van tevoren op te zeggen. De lidmaatschapsduur gaat in op de 1e van de kalendermaand, volgend op
de inschrijfdatum. Blijft u hiermee in gebreke, dan zal het lidmaatschap voor onbepaalde tijd worden verlengd en
blijft u betalingsplichtig, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk
of door ondertekening van een opzegverklaring door u persoonlijk bij een van onze medewerkers.
Indien u uw lidmaatschap heeft beëindigd, en u wilt weer lid worden, dan ontvangt u 50% korting op de
inschrijfkosten.
Artikel 3.
Onderbreking lidmaatschap, vakantieregeling & veranderen lidmaatschap
Indien u niet in staat bent om te sporten ten gevolge van ziekte, blessure, operatie of zwangerschap, kunt u uw
lidmaatschap met een periode van minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden opschorten. Om in aanmerking te
komen voor opschorting, dient u persoonlijk een verzoek tot opschorting in te vullen bij een van onze medewerkers.
Tevens dient u een medische verklaring van uw behandelend arts / specialist / verloskundige te overleggen. Zonder
deze verklaring wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. De einddatum van het lidmaatschap wordt verlengd
en de betalingsverplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke onderbreking. Opschorting wordt nooit
met terugwerkende kracht toegekend.
Gaat u op vakantie? Dan kunt u uw wekelijkse bezoeken voorafgaande en na afloop van uw vakantie inhalen. U kunt
maximaal 1x per kalenderjaar gebruik maken van deze vakantieregeling.
Artikel 4.
Betalingen / prijzen
Het lidmaatschapsgeld wordt maandelijks vooruit van uw rekening geïncasseerd, op of rond de 1e van de maand. Bij
stornering verzoeken wij u het lidmaatschapsgeld met contant te betalen aan de balie.
Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Yoga studio Born zich het recht voor u de toegang tot de
faciliteiten te ontzeggen, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. Als u met betaling in gebreke blijft, is Yoga
studio Born gerechtigd de vordering uit handen te geven, waarbij eventuele kosten, zoals incassokosten volgens
geldende tarieven conform Rapport Voorwerk, alsmede verdere te maken kosten voor rekening van ondergetekende
zullen zijn. Reeds betaalde lidmaatschapsgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd.
Elk jaar kunnen de lidmaatschapsprijzen worden aangepast. Deze prijsaanpassing wordt 1 kalendermaand van
tevoren aan de leden kenbaar gemaakt via de Yoga studio Born Nieuwsbrief.
Artikel 5.
Aansprakelijkheid
Yoga studio Born is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal, van
welke aard dan ook. Yoga studio Born adviseert u te allen tijde gebruik te maken van de lockers voor het opbergen
van uw spullen.
Artikel 6.
Algemeen
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van een persoonlijk trainingsadvies, het informeren
van wijzigingen / acties en dergelijke m.b.t. het sporten bij Yoga studio Born

Artikel 7.
Openingstijden / Lesrooster
De openingstijden worden door Yoga studio Born vastgesteld. Yoga studio Born behoudt zich
het recht om openingstijden / lesroosters te wijzigen, ter beoordeling van de directie, zonder
dat hier restitutie van lidmaatschapsgeld tegenover staat. In de zomermaanden juli en
augustus en of tijdens feestdagen gelden er beperkte openingstijden en een aangepast
lesrooster. Bij verhindering of ziekte van de docent kan het voorkomen dat een les komt te
vervallen. Uiteraard worden wijzigingen aangekondigd.
Artikel 8.
Huisregels
Onze huisregels dienen altijd te worden nagevolgd. Wanneer men zich niet weet te houden aan deze regels kan de
toegang van onze faciliteiten worden ontzegd. Reeds betaalde lidmaatschapsgelden worden dan in geen enkel geval
gerestitueerd. De huisregels kunt in inlezen in onze studio.
Artikel 9.
Beeldmateriaal
Het is Yoga studio Born toegestaan gebruik te maken van foto- & filmmateriaal ter promotie van onze studio. Bij
ondertekening geeft u ons het recht het foto- & filmmateriaal te gebruiken. Dit materiaal wordt uitsluitend gebruikt
voor eigen publicatie. Uiteraard wordt dit voorafgaand bekend gemaakt.

