ALGEMENE VOORWAARDEN MERAKI YOGA
1. Begrippen
1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Meraki Yoga gehanteerde algemene
voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Meraki Yoga zijn hier te
downloaden.
1.2 Deelnemer: degene die een door Meraki Yoga georganiseerde Les of Workshop
volgt c.q. wenst te volgen bij Meraki Yoga.
1.3 Meraki Yoga: is gevestigd te Nijmegen aan de Ganzenheuvel 15 en is geregistreerd
in het handelsregister onder nummer
1.4 Tienrittenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel ..
1.5 Losse Les: een eenmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij
Meraki Yoga, anders dan op basis van een les die wordt afgeschreven van de
rittenkaart.
1.6 Proefles: een eenmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen proefles bij
Meraki Yoga, anders dan op basis van een Losse Les of een les die wordt afgeschreven
van de rittenkaart.
1.7 Workshop: een bij Meraki Yoga te geven of gegeven workshop.
1.8 Website: de website van Meraki Yoga http://merakiyoga.nl
2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op Rittenkaarten, Losse
Lessen, Proeflessen en Workshops bij Meraki Yoga. Door deelname aan een Proefles,
Losse Les of les via de Rittenkaart of Workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord
met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Meraki Yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de
Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.
3. Rittenkaarten, Losse Lessen en Proeflessen
3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een Rittenkaart en Losse Les. Ook is
het volgen van een (eenmalige) Proefles mogelijk tegen een gereduceerd tarief.
3.2 Meraki Yoga geeft de volgende Rittenkaarten en Lessen uit:
TIEN RITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 15 weken gevolgd te
worden.
LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij Meraki Yoga,
anders dan op basis van een les afgeschreven van de Rittenkaart.

PROEFLES
Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen proefles bij Bhalu,
anders dan op basis van een Losse Les of een les die wordt afgeschreven van de
Rittenkaart.
4. Betaling en prijswijziging
4.1 Een Rittenkaart, Workshop, Losse Les of Proefles moet voorafgaand aan de Les of
Workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via Momoyoga middels iDEAL of
via bankoverboeking naar rekeningnummer NL45RABO0322202302 t.n.v. MERAKI YOGA
4.2 De geldende prijzen voor Lessen, Rittenkaarten en Workshops staan altijd op de
Website en Momoyoga. Meraki Yoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de
lessen, workshops en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen
worden vooraf aangekondigd door Meraki Yoga door vermelding op de Website en
Momoyoga en/of per e-mail.
5. Opschorting Rittenkaart
Bij langdurige ziekte c.q. blessure kan de Deelnemer de geldigheid van de Rittenkaart
laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij
Meraki Yoga. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: niki@merakiyoga.nl
6. Aansprakelijkheid
6.1 Meraki Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of
geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van
lessen en/of deelname aan Workshops, bij, of verzorgd door Meraki Yoga.
6.2 Meraki Yoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en
Workshop van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een
les of Workshop. Door deelname aan een les of Workshop bij, of verzorgd door, Meraki
Yoga, aanvaardt de Deelnemer dit risico op blessure en/of letsel. Meraki Yoga
adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat
je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd
aan de betreffende vóór aanvang van de les of Workshop.
Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke
beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

7. Persoonsgegevens
7.1 Meraki Yoga verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden
van haar bestand en voor de administratie. Meraki Yoga gaat zorgvuldig om met deze
verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
7.2 Meraki Yoga gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de
Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Meraki Yoga en eventuele
wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het
ontvangen van communicatie van Meraki Yoga, kan dat schriftelijk worden
medegedeeld via e-mail aan: niki@merakiyoga.nl . De Deelnemer is er van op de
hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Meraki Yoga
gebruik kan worden gemaakt.
7.3 Meraki Yoga geeft de persoonsgegevens van Deelnemers nooit zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
8. Toepasselijk recht en geschillen beslechting
8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

