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ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET PRIVCAY STATEMENT VAN 
YOGASTUDIO GURBATSCHAN (versie d.d. 31 mei 2018) 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

Artikel 1:  

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich 

akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.  

 

Artikel 2:  

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  

Het lesgeld kan worden overgemaakt per bank/giro of contant betaald. 

 

Artikel 3:  

Opzegging van het abonnement dient uiterlijk 1 maand van te voren per mail te 

gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 hele maand.  

 

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de 

lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Yogastudio Gurbatschan 

behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van 

reden.  

 

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat 

daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Yogastudio Gurbatschan 

gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de 

toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Yogastudio Gurbatschan alsdan 

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.  

 

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het 

bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. 

Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende 

kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de 

deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft 

betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.  

 

Artikel 4:  

Beoefening van Kundalini Yoga & meditatie en deelname aan workshops werken 

veelal genezend maar moeten niet worden gezien als medisch advies voor klachten; 

de effecten zijn per persoon anders. 

 

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar 

gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.  

 

Yogastudio Gurbatschan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of 

immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.  

 

Yogastudio Gurbatschan is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal 

of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de 

deelnemer.  

 

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik 

toegebracht wordt aan eigendommen van Yogastudio Gurbatschan, dienen te worden 

vergoed.  

 

Artikel 5:  

Bij zwangerschap of ziekte (langer dan 2 maanden) kan in overleg tussen deelnemer 

en Yogastudio Gurbatschan het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.  

 

Artikel 6:  

Yogastudio Gurbatschan behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster 

aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en/of rooster zullen via de 

nieuwsbrief / e-mail worden doorgegeven. 

 

De laatste versie van de algemene lesvoorwaarden is ook te zien op het magneetbord 

in de Yogastudio en op de website www.yoga-g.nl 

http://www.yoga-g.nl/


Pagina 2 van 2 
 

Artikel 7: HET PRIVACY STATEMENT 

 
Als je onze lessen en/of workshops volgt hebben we gegevens van je nodig. In onze 

privacy policy maken we duidelijk hoe we met jouw gegevens omgaan. 

Zo gebruiken we jouw informatie: 

 Om je te identificeren als deelnemer en eventueel in te loggen op je account 
(bij online Yoga) 

 Om ervoor te zorgen dat je kunt deelnemen aan de lessen en workshops. 

 Om je informatie te sturen waarvan wij denken dat die bruikbaar en nuttig is 

voor het volgens van lessen en workshops. 
 Om contact met je te leggen voor het beantwoorden van vragen of je op de 

hoogte te houden van lessen, workshops, informatie via nieuws en blogs. 

 Het gebruik van en het gedrag op de website yoga-g.nl te analyseren. 

 We communiceren per e-mail, sms en what’s app over opzet, inhoud, 

wijzigingen van lessen en workshops. Op deze e-mails kan je je altijd 

uitschrijven. Wil je geen communicatie via SMS of What’s app ontvangen 
stuur dan een e-mail naar info@yoga-g.nl 

 Op verzoek geven we je een kopie van de data die wij vastleggen. 

 Mensen onder de 18 jaar kunnen alleen deelnemen onder toezicht en met 

toestemming van een ouder of verzorger. 

Yogastudio Gurbatschan heeft de volgende gegevens nodig: 

 Voornaam 
 Tussenvoegsel 

 Achternaam 

 Adres en huisnummer 

 Postcode en woonplaats 

 E-mailadres 

 Telefoonnummer 

 Bankrekeningnummer indien er sprake is van automatische betalingen 

 

Informatie die we voor je opslaan: 

 Je login en wachtwoord details voor online Yoga 
 Details van transacties op Yoga-g.nl 

 Informatie over het gedrag op Yoga-g.nl, hoervoor gebruiken we Google 

Analytics, Active campaign en WodPress 
 Communicatie tussen docenten van Yoga Studio Gurbatschan en deelnemers. 

 Informatie die door deelnemers of geïnteresseerden worden aangeven via de 

website Yoga-g.nl. 

 Gegevens van ex-deelnemers worden na 3 maanden gewist en verwijderd ten 

zij oud-deelnemers hebben aangegeven informatie te willen blijven 

ontvangen van Yogastudio Gurbatschan. 
 Yogastudio Gurbatschan wisselt via Yoga-g.nl gegevens uit via HTTPS en is 

voorzien van een SSL certificaat van het hoogste veiligheidsniveau. 

 Datalekken melden wij volgens de wet binnen 72 uur aan de autoriteit 

persoonsgegevens én wij informeren de betrokken personen.  
 Yogastudio Gurbatschan beschikt over een verwerkersovereenkomst met de 

partij die verantwoordelijk is voor de hosting van Yoga-g.nl. Ook met partijen 

die in opdracht werkzaamheden uitvoeren aan website, Google analytics of 
activecampaign is een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Informatie die we niet opslaan en niet laten zien 

 Wachtwoord en login van je account 

 Ip-adressen 

Wij geven nooit informatie van deelnemers door aan derde partijen. Enige 
uitzondering hierop is die informatie die nodig is voor de afhandeling van betalingen 

op Yoga-g.nl (onze bankpartner Mollie Payments en ABN-Amro bank zorgt voor de 
afhandeling van het betalingsverkeer).  

Wil je weten hoe wij jouw gegevens geregistreerd hebben? Stuur dan een schriftelijke 

verzoek voor inzage aan: 

 
Yogastudio Gurbatschan 

Zielhorsterweg 85 
3813 ZX Amersfoort 


