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Algemene voorwaarden:
A:

Inschrijving/ Betalingsvoorwaarden
1. Een yoga-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt per tien weken
stilzwijgend verlengd. Opzegtermijn is een kalendermaand en dient schriftelijk te
worden gedaan.
2. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en uiterlijk op de eerste van
iedere nieuwe reeks te zijn bijgeschreven op rekeningnummer
NL73INGB0757301762 ten name van TF van Zevenbergen. De lesgelden zijn
inclusief BTW.
3. Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van de lessen of afwezigheid van de cursist, om
welke reden dan ook, vindt geen restitutie dan wel kwijtschelding van het lesgeld
plaats.
4. Present Moment behoudt het recht om de tarieven te wijzigen.
5. Het te betalen lesgeld geldt per tien-wekenreeks. Bij tussentijdse instromen wordt het
lesgeld voor de eerste tien weken-reeks naar rato vastgesteld.
6. Kunnen er lessen niet doorgaan ivm vakantie/verzuim docente, dan wordt deze
verrekend met het tarief. Dit geldt niet voor nationale feestdagen.

B:

Lesrooster
1. De lestijden en – dagen worden door middel van een lesrooster aan de cursisten
bekendgemaakt via de nieuwsbrief van Present Moment en of via de website
www.presentmoment.nl.
2. In het geval van privé-lessen wordt het overeengekomen rooster per email bevestigd.
3. Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties is er een aangepast lesrooster. De
uitval van deze dagen is reeds verrekend in het te betalen abonnementsgeld.
4. Gemiste yoga-lessen kunnen niet worden ingehaald. Wel is het mogelijk om iemand
anders in jouw plaats de yoga-les die je zelf mist te laten volgen. Dit dien je uiterlijk
een uur voor aanvang van de les door te geven aan de docente.
5. Het lesrooster is onder voorbehoud.
6. Een gemiste bijeenkomst van de Mindfulness training kan niet ingehaald worden.
Present Moment biedt bij het missen van een les binnen de mindfulness training wel
de mogelijkheid tot een kort (telefoon) gesprek voorafgaand aan de eerstvolgende
bijeenkomst, om zo de cursist bij de praten en te informeren over hetgeen gemist is.

C:

Aansprakelijkheid
1. De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van
Present Moment, de leslocatie of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is.
2. Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico. Present Moment, dan wel de
docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade
en/of opgelopen letsel van de cursist.
3. Met uw aanmelding geeft u aan dat u er zich van bewust bent dat de Mindfulness
Training zoals gegeven door Present Moment gericht is op een meer aandachtig en
bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn. De aangeleerde vaardigheden
en attitudes zijn zeer waardevol gebleken. Het betreft hier nadrukkelijk een training en
geen (vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling.
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4. Mocht u onder behandeling zijn van een professioneel hulpverlener dan is
toestemming van deze hulpverlener voorwaarde voor deelname aan deze training.
Present Moment is niet berekend op GGZ-problematiek en/of op acute, urgente
crisissituaties.
D:

Beëindiging
1. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk of per mail te gebeuren, met
opzegtermijn van 1 kalendermaand.

E:

Verlies/ Diefstal

Present Moment & de docentes zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, van
of aan goederen van de cursist.
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