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Algemene voorwaarden m.b.t. Hatha Yogalessen bij John Bernards YOGA MOOD 

01-01-2019

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van John Bernards Yoga Mood, zoals deze gelden vanaf 
01-01-2019

Deze algemene voorwaarden hebben zowel betrekking op Hatha Yoga groepslessen, als ook op de 
Individuele Hatha Yogalessen. 

1. Inschrijving Hatha Yogalessen:

1.1 Men kan bij Yoga Mood op ieder moment inschrijven voor deelname aan de Hatha Yogalessen 
zoals door Yoga Mood op basis van de verschillende abonnementen aangeboden wordt. 

1.2 De duur van de inschrijving voor Hatha Yogalessen geldt voor onbepaalde tijd vanaf het 
moment van inschrijving, tot aan het moment dat een deelnemer/deelneemster aangeeft dat 
hij/zij stopt met het volgen van de Hatha Yogalessen, of tot Yoga Mood besluit de inschrijving 
te beëindigen.  

1.3 Met deze inschrijving verplicht de deelnemer/deelneemster zich tot betaling van het volledige 
bedrag van het gekozen abonnement. 

1.4 Yoga Mood biedt de volgende mogelijkheden met betrekking tot het volgen van Hatha 
Yogalessen: 
- Gratis Proefles voor nieuwe deelnemers. Yoga Mood biedt voor nieuwe deelnemers

eenmalig een gratis proefles. Deze proefles is optioneel. Na deze optionele gratis proefles kan
men kiezen voor een van de abonnementen die Yoga Mood aanbiedt.

Het is ook mogelijk om direct te kiezen voor een van de abonnementen die Yoga Mood 
aanbiedt. 
Daarbij kan men kiezen uit de volgende abonnementen: 
- Een eenmalig proefabonnement van 4 lessen (optioneel en aléén geldig voor nieuwe

 deelnemers/deelneemsters)
Na het proefabonnement kan men kiezen uit de volgende abonnement: 
- Abonnement I: 13 lessen,
- Abonnement II: 26 lessen of
- Abonnement III: 52 lessen.
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- Een nieuwe deelnemer is niet verplicht om eerst een gratis proefles en/of een eenmalig
proefabonnement van 4 lessen te nemen, maar kan ook direct kiezen voor een abonnement
I, II of III. van respectievelijk 13 lessen, 26 lessen of 52 lessen.

1.5 Op het inschrijfformulier staat de datum van inschrijving vermeld. 

1.6 De deelnemer/deelneemster krijgt binnen een week na ingang van het gekozen (vervolg-) 
abonnement via email een bevestiging daarvan. 

1.7 De Hatha Yogalessen worden wekelijks gegeven, behoudens nationale feestdagen en vakanties. 

1.8 Het is mogelijk om meerdere Hatha Yogalessen per week te volgen. 

2. Inschrijving Individuele Hatha Yogalessen:

2.1 Men kan bij Yoga Mood op ieder moment inschrijven voor Individuele Hatha Yogalessen. 

2.2 De duur van een termijn voor de Individuele Hatha Yogalessen vindt plaats op basis van overleg 
en geldt voor onbepaalde tijd vanaf het moment van inschrijving, tot aan het moment dat een 
deelnemer/ deelneemster aangeeft dat hij/zij stopt met het volgen van deze lessen, of tot Yoga 
Mood besluit de inschrijving te beëindigen.  

2.3 Met deze inschrijving verplicht de deelnemer/deelneemster zich tot betaling van het lesgeld. 

2.4 Op het inschrijfformulier staat de datum van inschrijving vermeld. 

2.5 De deelnemer/deelneemster ontvangt binnen een week na ingang van zijn/haar inschrijving een 
schriftelijke bevestiging hiervan. 

2.6 De frequentie van de individuele Hatha Yogalessen vindt plaats op basis van overleg. 

2.7 Het is mogelijk om meerdere individuele Hatha Yoga lessen per week te volgen. 

3. Betaling Hatha Yogalessen en Individuele Hatha Yogalessen

3.1 De eerste Hatha Yogales voor nieuwe deelnemers is een gratis proefles. (dit is optioneel en aléén 
voor nieuwe deelnemers/deelneemsters) 

3.2 Betaling van het eenmalig proefabonnement van 4 lessen dient te geschieden in de eerste week 
van dit abonnement. De deelnemer/deelneemster ontvangt hierover een factuur in de eerste week 
van dit abonnement. 
Het eenmalig proefabonnement van 4 lessen dient in 4 aaneengesloten elkaar opvolgende weken 
gevolgd te worden. Gemiste lessen uit dit abonnement worden als gevolgd genoteerd en kunnen 
dus niet ingehaald worden. 

3.3 Betaling van de abonnement I, II en III (respectievelijk 13, 26 of 52 lessen), dient te geschieden 
in de eerste week van het door de deelnemer/deelneemster gekozen abonnement.  
Hij/zij ontvangt hierover een factuur in de eerste week van het door hem/haar gekozen 
abonnement. 
Gemiste lessen uit deze abonnementen kunnen ingehaald worden binnen de termijn van het 
lopende abonnement.  

3.4 Indien de deelnemer/deelneemster na afloop van het lopende abonnement zijn/haar abonnement 
wenst te verlengen, hoeft hij/zij daarvoor zelf niets te ondernemen. De hij/zij krijgt dan 
automatisch in de laatste week van het lopende abonnement een verzoek voor verdere deelname 
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middels een nieuw abonnement toegestuurd, waarbij opnieuw de mogelijkheid geboden wordt te 
kiezen voor abonnement I, II of II (respectievelijk 13, 26 of 52 lessen). Verlenging van een 
abonnement gebeurt altijd in overleg tussen de betreffende deelnemer en de docent. Dit geldt 
voor alle abonnementen. 

 
3.5 Voor studerende deelnemers tot en met 22 jaar geldt een korting van 20% op het lesgeld. 
 
3.6 John Bernards YOGA MOOD accepteert geen cash geld.  
 Cash betaling en/of betaling is niet mogelijk.   
 Men dient het gehele termijnbedrag in één keer over te maken op het hieronder vermelde Rabo-

rekening nummer: 
 

IBAN: NL 27 RABO 0153756985  
t.n.v. John Bernards YOGA MOOD 
o.v.v. het factuurnummer + je naam 

 
3.7 Restitutie van het betaalde lesgeld is niet mogelijk. 
 
3.8 Prijzen voor de verschillende abonnementen die Yoga Mood aanbiedt, zijn te vinden op: 
 www.yogamood.nl/prijzen  
 
 
4. Absentie regeling 
 - Afmelding 
 - Inhalen 
 
4.1 Afmelding van een Hatha Yoga les dient minimaal 1 uur voor aanvang van de betreffende 

les te geschieden, telefonisch, via Whats App of sms.  
 Deze regel is van toepassing op alle lessen die door John Bernards YOGA MOOD verzorgd 

worden. 
 Indien de yogadocent niet bereikbaar is voor afmeldingen, spreek dan altijd uw boodschap  

telefonisch in. De betreffende docent zal de ingesproken berichten afluisteren, om zich zodoende 
van uw afmelding op de hoogte te stellen.  

 
4.2 Een gemiste Hatha Yogales kan op ieder moment naar keuze van de deelnemer, binnen de 

lopende abonnementsperiode ingehaald worden, indien aan de volgende voorwaarden voldaan 
is:  

 -  indien de gekozen lestijd op een ander tijdstip valt dan het vaste wekelijkse lesuur  
 -  mits de gemiste les tijdig (d.w.z.: minimaal een uur vóór de betreffende les) afgemeld is  
 - mits er ruimte is in de betreffende les van keuze.  
  
 Indien er geen ruimte is in de betreffende les van keuze, dient de deelnemer een ander moment 

te kiezen om de les in te halen, echter dit moment dient nog steeds binnen de lopende 
abonnementsperiode en buiten het vaste wekelijkse lesmoment te vallen.  

 
4.3 Zowel gemiste Hatha Yoga groepslessen als  ook individuele Hatha Yogalessen kunnen zonder 

afmelding niet ingehaald worden.  
 
 
5. Absentie door ziekte 
 
5.1 Wanneer een deelnemer/deelneemster aan de Hatha Yogalessen absent is door ziekte voor een 

periode van maximaal 4 (vier) aaneengesloten weken, loopt het abonnement gewoon door 
met behoud van het recht op inhalen van de gemiste lessen zoals beschreven onder artikel 4 van 
de algemene voorwaarden van John Bernards YOGA MOOD.  
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5.2 Bij absentie door ziekte van een deelnemer/deelneemster aan de Hatha Yogalessen, voor een 
periode langer dan 4 (vier) aaneengesloten weken, zal het lopende abonnement vanaf de 
datum van afmelding voor de gehele duur van afwezigheid door ziekte worden stopgezet.  

 Het abonnement wordt weer geactiveerd vanaf het moment dat de betreffende deelnemer/ 
deelneemster de Hatha Yogalessen hervat.  

 
5.3 Bij absentie anders dan door ziekte van een deelnemer aan de Hatha Yogalessen, gelden de 

volgens de algemene voorwaarden gangbare regels aangaande het inhalen van de Hatha 
Yogalessen zoals vermeld onder artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden. 

 
 
6. Er worden geen lessen gegeven: in de Carnavalsweek, op goede vrijdag, 1ste en 2de paasdag, 

Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1ste en 2de pinksterdag, vier weken tijdens de zomervakantie, en 
afhankelijk van de schoolvakanties, twee weken rond Kerst en Nieuwjaar.  

 (voor actuele data zie: www.yogamood.nl onder: lessen – > lestijden en vakanties)  
 
 
7. Bij annulering van een of meer lessen door John Bernards YOGA MOOD, worden alle 

abonnementen binnen die les (of lessen) stopgezet. De eerstvolgende les wordt het abonnement 
dan weer geactiveerd. 

 
 
8. Indien een deelnemer/deelneemster handelt in strijd met deze algemene voorwaarden van Yoga 

Mood, zoals hierboven beschreven, is John Bernards YOGA MOOD gerechtigd betreffende 
deelnemer/deelneemster met directe ingang verdere deelname aan de Hatha Yogalessen te 
weigeren.  

 
 
 
 
 
 Disclaimer:  
 Hoewel John Bernards YOGA MOOD uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het geven van 

de lessen, stelt John Bernards YOGA MOOD zich niet aansprakelijk voor eventuele materiële – 
en/of letselschade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John Bernards YOGA MOOD is aangesloten bij VYN (Vereniging Yogadocenten Nederland) VYN lidnummer: 3048 
 
en de Europese Yoga Unie 
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