Algemene Voorwaarden – Sofie Lievens Yoga
1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico.
1.2 Sofie Lievens, de inval docent voor Sofie Lievens en de eigenaar van de yoga ruimte zijn niet
verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige
vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.
2. Lessen, feest en vakantiedagen
2.1 Op de website www.sofielievens.com staat aangegeven welke lessen er gegeven worden. De
website is leidend voor het al dan niet plaatsvinden van de lessen.
2.2 Sofie Lievens heeft te allen tijde het recht een vervangende yoga docent de les te laten geven.
2.2 Op officiële feestdagen zullen er geen yogalessen gegeven worden.
3. Aanmeldingen, en betaling:
3.1 De deelnemer dient vooraf (of uiterlijk aan het begin van de les) te betalen voor de yogales. Deze
betalingsbevestiging dient als toegangsbewijs voor de les.
3.2 De deelnemer dient zich via de website aan te melden voor de yogales. Gratis afmelden kan
alleen indien dit min. 24uur voor de aanvang van de les wordt gedaan.
3.3 De lessen zijn niet overdraagbaar aan andere personen.
3.4 Op de website www.sofielievens.com kan de deelnemer zien of er nog plekken zijn voor de les.
Als de lessen zijn volgeboekt, is het helaas niet mogelijk om deel te nemen.
4. Kleding en yoga mat:
4.1 Het dragen van schoeisel in de yoga-zaal is niet toegestaan.
4.2 De deelnemers dienen hun eigen yoga mat mee te brengen naar de les.
4.3 De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun (waardevolle) spullen. Sofie Lievens en de
eigenaar van de ruimte zijn niet verantwoordelijk.
4.4 De deelnemers mogen hun eigen handdoek gebruiken, maar dit is niet verplicht.
5. Drinken en eten:
5.1 In de yoga-zaal is het niet toegestaan om te eten.
5.2 Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.

