
 
 
 

Regels abonnementen 
 

 

 In- en uitplannen gaat alleen via het systeem! 

 (uiteraard stellen wij het op prijs als je een Whats app 
bericht stuurt wanneer je verhinderd bent, maar dit geldt niet als uitschrijving.) 

 Uitschrijven kan tot 3 uur voorafgaand aan de les waarop je ingeschreven staat. Plan 
je de les niet op tijd uit? Dan komt je les te vervallen en kun je geen inhaal les 
inplannen. 

 Wil je een les inhalen maar is de groep vol? Maak dan gebruik van de wachtlijst. 
Wanneer iemand anders uit de groep zijn of haar les afmeld krijg jij automatisch een 
mail met het bericht dat er ruimte is gekomen in de groep. De wachtlijst gaat volledig 
langs ons heen, het heeft geen nut om de docenten te vragen of er een plaatsje is 
vrijgekomen. 

 Het lestegoed blijft staan tot de kerstvakantie, mits je een geldig lidmaatschap hebt. 
Het is je eigen verantwoordelijkheid om de lessen tijdig in te halen. Het is niet 
mogelijk om lestegoed mee te nemen naar het volgende kalenderjaar. 

 Wil je je vaste yogamoment aanpassen? Dit kan alleen via Mariëlle. Het lesrooster 
geeft namelijk een vertekend beeld van de vaste plaatsen die beschikbaar zijn.  

 Op feestdagen/officiële vrije dagen zijn wij gesloten. 

 Met vakanties is rekening gehouden. Jullie hebben 46 lessen in 52 weken. 2 weken 
per jaar is de werkplaats gesloten (kerstvakantie) en de overige 4 weken hebben we 
jullie uitgeschreven voor de lessen van (30 juli t/m 26 augustus). In deze 4 weken 
hanteren een zomerrooster (afhankelijk van het aantal inschrijvingen gaat een les 
door). Dat wil zeggen: Heb jij in een andere periode vakantie dan wanneer jouw lessen 
zijn uitgeschreven? Dan kun je deze ‘vrije dagen’ zelf om plannen. Plan dan eerst de 
lessen in je eigen vakantie uit zodat er lestegoed op je account bij komt, dit tegoed 
kun je dan gebruiken om lessen te plannen in het zomerrooster. 

 De automatische incasso loopt in de vakantieperiode door. 
 Wil je tijdelijk je abonnement stop zetten? Sinds januari hanteren wij 

inschrijfgeld/administratie kosten. Wanneer je je abonnement stop zet en deze later 
weer wil activeren betaal je opnieuw inschrijfgeld/administratie kosten. 

 Opzeggen van het abonnement geschiedt schriftelijk, per mail. We hanteren een 
opzegtermijn van 1 maand. 

 Het lestegoed komt te vervallen wanneer je je abonnement stop zet. 
 

 
Ps. 

 Houd rekening met elkaar. Bijvoorbeeld: draag geen zware parfums en rook niet vlak 
voor de les. Dit soort geuren kunnen storend zijn wanneer je werkt met de adem.  

 Als laatste maar niet minder belangrijk punt: Kom op tijd. Wij hebben liever dat je wat 
eerder bent en je al rustig even kunt settelen dan wanneer je op het laatste moment 
binnenkomt. Te laat binnen komen wordt als zeer storend ervaren in de groep. Dus de 
deur gaat op slot wanneer de les begint. 

 
 
 
 


