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Algemene Voorwaarden YINstudio 
Artikel 1: Begrippen 

1.1 Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door YINstudio staan 
op de website www.yinstudio.nl.  

1.2 Het aanbod van YINstudio vindt plaats op door beide partijen afgesproken data voor 
arrangementen en workshops en yogalessen volgens het rooster. Tijdens nationale 
feestdagen en schoolvakanties Noord Nederland vinden geen activiteiten en lessen 
plaats, tenzij anders door YINstudio is aangegeven. 

1.3 Deelnemer: de wederpartij van YINstudio die deelneemt aan de yogalessen en/of 
workshops en/of arrangementen van YINstudio. 

1.4 Inschrijfformulier: formulier voor het verstrekken van persoonlijke gegevens van 
deelnemer aan YINstudio, welke door deelnemer volledig ingevuld en ondertekent wordt 
en YINstudio toestemming geeft om deze gegevens op te slaan. 

1.5 Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en YINstudio komt tot stand door het 
verstrekken van een ingevuld inschrijfformulier en betaling van de deelnemer voor de 
yogales(sen) en/of workshops/arrangementen van YINstudio, mits er voldoende 
deelnemers zijn. 

1.6 Periode: een lessenkaart wordt afgegeven voor een bepaalde periode. Deze wordt 
aangegeven op de lessenkaart en aan de deelnemer. Bij een periode wordt rekening 
gehouden met schoolvakanties van Noord Nederland.  

1.7 Prijs: de totaalprijs van een yogales, lessenkaart, workshop, of arrangement. 

1.8 Website: waar in deze Algemene Voorwaarden website staat vermeld, wordt de website 
van YINstudio www.yinstudio.nl bedoeld. 

1.9 YINstudio is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 80573215 en is 
gevestigd te Emmen, Oude Wilhelmsweg 9. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle enkele (online) 
lessen, lessenkaarten, workshops en arrangementen.  

2.2  Door deel te nemen aan een yogales; workshop en/of arrangement van YINstudio gaat 
de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.  

2.3  YINstudio behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest 
recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website. 

2.4  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk 
zijn bevestigd door YINstudio. 

 

Artikel 3: Aanbod YINstudio 

3.1  Op dit moment bestaat het aanbod van YINstudio uit de volgende mogelijkheden: 

3.1.1   Enkele les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales (van een uur) bij  
YINstudio welke voorafgaand aan de les is betaald door deelnemer. 

3.1.2 Lessenkaart: een voordeligere optie t.a.v. de enkele les voor het volgen van meerdere 
lessen binnen een bepaalde periode (het aantal lessen, de tijdsduur van een les en de 
periode staan aangegeven op de website). Een lessenkaart is persoonsgebonden en 
niet overdraagbaar aan derden. 
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3.1.3 Arrangement: een eenmalig yoga arrangement met een vast tarief, waarbij minimaal 2 
deelnemers en een maximaal aantal deelnemers in overleg, aan deel kunnen nemen.  

3.1.4 Workshop: eenmalige activiteit met een vast tarief. De inhoud, tijdsduur en geldigheid 
van de workshops verschillen. Het actuele aanbod staat aangegeven op de website. 

3.2  YINstudio behoudt zich het recht te allen tijde roosterwijzigingen en/of wijzigingen in het 
aanbod door te voeren. 

 

Artikel 4: Tarieven en betalingen 

4.1  YINstudio behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. De meest actuele 
tarieven gehanteerd door YINstudio staan op de website. 

4.2  De tarieven zijn vrijgesteld van btw. 

4.3  Alle betalingen voor een lessenkaart, workshop, arrangement of enkele les dienen te 
worden voldaan voorafgaand aan de les, workshop of arrangement via het 
betaalverzoek door YINstudio aan deelnemer. 

4.4  Restitutie van gelden is niet mogelijk. 

4.4.1  Bij langdurige ziekte/persoonlijke omstandigheden kunt u contact opnemen met 
YINstudio via email (info@yinstudio.nl), zodat een eventuele regeling getroffen kan 
worden die passend is bij de situatie. 

4.5  Inschrijfgeld: op dit moment rekent YINstudio geen inschrijfgeld. 

4.6  YINstudio behoudt zich het recht voor deelname van een aangemelde deelnemer aan 
een les; workshop; arrangement te weigeren, indien deelnemer niet aan zijn 
betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 

Artikel 5: Deelname, annuleringen en uitsluiting 

5.1 Deelname wordt aanvaard na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier en 
betaling van de deelnemer aan YINstudio (met het voorbehoud van voldoende 
deelnemers). 

5.2  Deelname geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. 

5.3  Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij 
twijfel contact op met uw huisarts of behandelend arts/specialist. 

5.4  Indien een les, workshop of arrangement moet worden gecanceld door YINstudio, 
ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffende les, workshop of 
arrangement bericht van YINstudio en behoudt deelnemer het recht op vervanging van 
de betreffende les, workshop, arrangement.  

5.5  Deelnemer stelt YINstudio middels email op de hoogte bij verhindering van deelname, 
door minimaal 24 uur voorafgaand aan les, workshop, arrangement een email te sturen 
naar info@yinstudio.nl. Indien afzegging korter dan 24 uur voorafgaand aan af te nemen 
diensten geschiedt, dan vervalt het recht op de betreffende les, workshop of 
arrangement. 

 
 
  

 

Artikel 6: Huisregels 

6.1 De huisregels van YINstudio zijn als volgt: 
• deelname kan alleen plaatsvinden wanneer opgave is voltooid middels betaling; 
• deelnemer is op tijd aanwezig voor de les; 
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• kom fris naar de les, iedereen wordt verzocht geen parfum, etherische oliën of andere 
geuren te dragen; 

• draag gemakkelijke kleding, waar je makkelijk in kunt bewegen en draag schone 
sokken 

• deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en ander benodigdheden; 
• schoenen worden bij binnenkomst in de studio uitgetrokken en geplaatst buiten de 

lesruimte (in de hal, of buiten). 
• de yogastudio niet met schoenen betreden; 
• deelnemer houdt YINstudio (studio, toilet en evt. kleedkamer) zoveel mogelijk schoon; 
• om alle deelnemers zoveel mogelijk rust te gunnen wordt verzocht om voor, tijdens en 

na de les niet te praten, dan wel zachtjes te communiceren; 
• integriteit van deelnemers dient te allen tijde gerespecteerd te worden. seksueel (getint) 

gedrag wordt door YINstudio niet getolereerd. 

6.2 YINstudio behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels 
zoals genoemd in artikel 6.1 niet naleven de toegang tot YINstudio te ontzeggen en/of 
de lessenkaart van de betreffende persoon te beëindigen, zonder terugbetaling van het 
restant van de lessen. 

 

Artikel 7: Wijzigingen 

7.1 YINstudio behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De 
meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website. 

7.2 YINstudio behoudt zich het recht te allen tijde roosterwijzigingen door te voeren. Het 
meest recente en geldende lesrooster is te vinden op de website. Indien een les wordt 
gecanceld, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor de desbetreffende 
les bericht van YINstudio.  

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 YINstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk 
letsel of blessures, schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, voor, 
tijdens, of na de les, binnen of buiten YINstudio op het adres Oude Wilhelmsweg 9 te 
Emmen. 

8.2  Consulteer een arts voordat je met lessen begint, als je er niet zeker van bent dat je 
helemaal gezond bent.  

8.3 Mocht je zwanger zijn (of net zijn geweest), geef dit dan altijd bij mij aan. Er zijn in elke 
trimester bepaalde houdingen die niet gedaan mogen worden door zwangere vrouwen. 

8.4 Ondanks dat ik als eigenaar van YINstudio als gekwalificeerd docent werk en voor 
lessen en/of workshops van hoge kwaliteit zorg, bestaat toch de kans op een blessure 
en/of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een yogales en/of 
workshop bij, of verzorgd door YINstudio, aanvaardt deelnemer dit risico op een 
blessure en/of letsel.  

8.5 Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan mij 
vóór aanvang van de yogales en/of workshop. Luister goed naar de eventuele 
instructies en volg deze op.  

8.6 Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke 
beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt 
hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn. 

8.7 YINstudio verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. 
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Artikel 9: Toepasselijk recht/ geschillen 

9.1 Op alle overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. 

9.2 Eventuele geschillen verband houdende met betalingen en de Algemene Voorwaarden, 
dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere diensten van of bij YINstudio 
zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland. 

 

Artikel 10: Persoonsgegevens  

10.1 Voor het bijhouden van haar bestand en voor de administratie verzamelt YINstudio 
persoonsgegevens van de deelnemers.  

10.2 YINstudio gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan 
het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

10.3 YINstudio geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming door aan derden.  

10.4 Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door YINstudio gebruikt om deelnemers 
en geïnteresseerden te informeren over activiteiten van YINstudio, evenals het 
communiceren van eventuele rooster-wijzigingen.  

10.5 Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van YINstudio 
evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van 
communicatie door YINstudio, door een email te sturen naar info@yinstudio.nl   
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