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Beste yogi, 

Hieronder vind je een korte uitleg/overeenkomst betreft de betaling en vakantieperiodes van de 

yogalessen. 

De kosten zijn €10,50 per les van 1.5 uur. 

Je kunt de betaling elke maand in de 1e of 2e week zelf overmaken onder vermelding van: 

Yogalessen voor de betreffende maand dat er les is gegeven. Tel daarbij het aantal weken op dat er 

les is gegeven, sommige maanden hebben 5 dinsdagen en/of woensdagen andere 4. 

Je kunt het bedrag storten op: IBAN rekeningnummer NL94 RABO 0105 9865 77 t.n.v. Henk van Eck 

Therapie. Mocht je zelf liever op een andere wijze of cash willen betalen dan hoor ik het graag. 

Er is voor de duidelijkheid geen contract dat getekend hoeft te worden of inschrijfgeld dat betaald 

moet worden. Je zit dus niet voor lange tijd aan de yoga vast. Het enige wat gevraagd wordt is de 

maandelijkse betaling waarbij het maandelijks opzegbaar is. 

In principe wordt er in de vakanties geen les gegeven, zoals herfstvakantie, kerstvakantie, 

zomervakantie etc. welke gelijk lopen met de schoolvakanties. In de vakanties wordt er geen lesgeld 

betaald. Als er genoeg mensen zijn die door willen lessen in de vakantieperiode en het rendabel is 

om de zaal bij te huren, dan gaat de les alleen voor die groep door. 

Ik neem zelf de zomervakantie vaak buiten de schoolvakanties, dan zal er ook geen les zijn en hoef je 

niet te betalen. Als er door onverwachte omstandigheden geen les gegeven kan worden hoef je 

uiteraard ook niet te betalen.  

Als je een keer niet kunt komen dan kun je op de desbetreffende dinsdag of de woensdag van die 

week inhalen. Mocht dat niet lukken betaal je toch die les. 

Mocht je door een langdurige blessure of ziekte een tijd geen yoga kunnen beoefenen, laat het me 

dan weten want dan hoef je voor die periode niet te betalen. 

Datzelfde geldt voor als je vakantie buiten de schoolvakanties valt en een aantal weken weg bent, 

dan hoef je die vakantieperiode ook niet te betalen. Graag even laten weten. 

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan je gezondheid wordt je 

geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. 

De Yogastudio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als 

indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. 

De lestijden zijn van 19.30u tot 21.00u. Kom op tijd dan kunnen we de volledige lestijd benutten. 

Ik hoop dat het allemaal duidelijk voor je is. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 

Harte groet, 

Henk 
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