Do-In Yoga lessen met Marriët
Algemeen
Ik (Marriët van Elewoud) bied wekelijkse Do-In Yoga lessen aan te Heino. Deelnemers kunnen zich
opgeven per Serie van lessen. Per Serie geef ik vooraf het aantal lessen en de prijs aan en op welke
data de lessen vallen. Deze informatie is ook terug te vinden op www.kitaal.nl/yoga-in-heino/.
De groep dient uit minimaal 6 deelnemers te bestaan. Mocht de groep te klein zijn bij aanvang van
een Serie of te klein worden gedurende een Serie dan kan ik besluiten om de Serie niet te starten of
tijdens een lopende Serie te stoppen.
Mocht ik onverwacht een keer niet aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld bij ziekte, dan zal ik een
plaatsvervangend docent regelen of wordt het lesgeld teruggestort of verrekend.
Corona
Wanneer dit nodig blijkt hanteer ik de door de overheid opgelegde maatregelen in verband met
Corona. Wanneer de maatregelen er (tijdelijk) toe leiden dat de lessen redelijkerwijs niet meer
gegeven kunnen (bijv. bij een regel omtrent afstand welke niet in de lesruimte past) of wanneer de
lessen tijdelijk niet meer gegeven mogen worden, zullen de lessen geannuleerd/opgeschort worden
en ontvang jij het lesgeld van de lessen die niet door konden gaan terug. Ik zal je hierover dan zo
spoedig mogelijk informeren per mail.
Privacy
Ik respecteer jouw privacy als deelnemer en behandel jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.
Aansprakelijkheid
Jij bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van jouw grenzen. Ik aanvaard
geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, blessures, verlies of schade,
verband houdend met het volgen van mijn lessen.
Aanmelding en betaling
Aanmelding voor een Serie lessen kan via email (vanelewoudnauta@home.nl of info@kitaal.nl ).
Het les-bedrag dient voor aanvang van de lesperiode te worden voldaan op:
NL09 RBRB 0850 28 10 16 (Regiobank) te name van ‘Kitaal’; en met vermelding van je naam.
Ben je een keer afwezig dan vindt er geen restitutie plaats.

Ik wens ons fijne lessen toe!
Marriët van Elewoud, Heino, juni 2022

