
Algemene voorwaarden Release Well Yoga abonnement 

1 Abonnementen en Strippenkaarten 

1.1 Opzeggen. Wanneer u uw abonnement op wil zeggen dient u dit 
middels een email of schrijven te doen. 

1.2 Opzegtermijn is een kalender maand. 

1.3 Opzeggen kan alleen per de eerste van de maand. Ongeacht op welke 
dag van de maand u uw abonnement bent aangegaan. 

1.4 Strippenkaarten zijn 9 maanden geldig na datum afgifte. 

2 Financiën 

2.1 U betaald contant of per pin de eerste maand of nog openstaand 
gedeelte vande maand. 

2.2 Na de eerste betaling, gaat de betaling over in automatische incasso. 

2.3 Incasso zal iedere 27e van de maand plaatvinden. U betaald voor de 
maand die komen gaat. 

3 Lessen 

3.1 Mensen die voor en vaste tijd en dag gekozen hebben. Hebben 
voorrang op de flexers en/ of inhaal deelnemers. 

3.2 Flexers dienen zich vooraf aan een deel te nemen les aan te melden. 

3.3 Tussen kerst en oud en nieuw zal de yoga studio gesloten zijn voor de 
lessen. 

3.4 Tijdens de aan de midden regio gebonden bouwvakvakantie zal de 
yoga studio gesloten zijn voor lessen. 

3.5 Release Well behoud zich verder het recht om 4 andere gekozen 
weken per jaar de yoga studio te sluiten voor yoga lessen. 

3.6 De bovengenoemde te vervallen lessen zijn al in de maand tarieven 
verwerkt en worden dan dus ook NIET in mindering gebracht. 

3.7 Wanneer u een les niet bij kunt wonen, dan heeft u die en de volgende 
maand de mogelijkheid om de les in te halen. Daarna komt de les te 
vervallen. 



3.8 De regeling genoemd zoals in 3.7 is niet van kracht wanneer u 
meerdere lessen afwezig bent vanwege een zelfgekozen vakantie moment. 

3.9 Valt je les op en feestdag dan komt deze les te vervallen. 

4. Aansprakelijkheid 

4.1 Release Well is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies 
of diefstal van persoonlijke goederen. 

4.2 Release Well is niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van 
blessure of letsel die u bewust wordt tijdens de les. De lessen worden 
gedegen en verantwoord gegeven, met de mededeling dat u uw lichaam in 
acht dient te nemen. 

 5. Korting Massage behandelingen 

 5.1 Heb je een Yoga abonnement dan krijg je 5 % korting op massage 
behandelingen in de praktijk. 

 5.2 Korting zoals vermeld in artikel 5.1 is niet van toepassing wanneer u al 
gebruikt maakt van andere toegepaste kortingen op een behandeling. 
 

 

 

 


