CentrumSilentio:

Yoga en Meditatie Centrum.

Algemene Voorwaarden.:
1.Activiteiten:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Yogalessen en activiteiten
georganiseerd door of namens Stichting Silentio (hierna te noemen
Silentio) Deelname geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.
2.Aansprakelijkheid:
Silentio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend
uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten
gevolge van deelname aan de yogalessen en activiteiten. Daarnaast is
Silentio niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere
voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in het centrum van
Silentio. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die door
schuld of opzet is toegebracht aan matten, kussens of andere
eigendommen van Silentio. Dit geldt ook voor gehuurde zaken die onder
toezicht staan van Silentio.
3. Deelname aan Yogalessen en activiteiten:
Deelnemers kopen het abonnement, dat het beste aansluit bij hun
mogelijkheden. Dit abonnement is niet overdraagbaar aan derden.
4. Uitsluiting van deelname aan de lessen:
Silentio is ten alle tijden bevoegd, zonder opgave van reden, deelnemers
uit te sluiten. Dit ter bescherming van Silentio of deelnemer zelf.
5. Gezondheid:
Deelnemers worden in staat geacht in staat te zijn normale lichamelijke
inspanningen te verrichten. Deelnemers dienen zelf een arts te
raadplegen bij twijfel over deelname aan de yogalessen en activiteiten
om gezondheidsredenen. Deelname geschiedt op eigen verantwoording
van de deelnemers. Overleg over mogelijke klachten altijd met de yoga
docent, voorafgaand aan de yogales, die je gaat volgen.
6. Lesseizoen:
Een lesseizoen bij Silentio bestaat uit 48 weken aaneengesloten. In de
zomer (deel juli en deel augustus) is het centrum 4 weken gesloten. In
de reguliere schoolvakanties wordt er volgens een aangepast lesrooster
lesgegeven. Op feestdagen worden er geen lessen gegeven.
Op ieder moment is lid worden mogelijk.
7. Lesrooster:
Deelnemers aan de Yoga lessen kunnen kiezen uit meerdere
lesmomenten in de week. Men hoeft zich niet vast te leggen voor één
bepaald lesuur maar men kiest het lesmoment wat op dat moment het
meest schikt. Voor het meest actuele lesrooster zie
www.centrumsilentio.nl
8. Proeflessenkaart:

De kosten voor een 5 proeflessen kaart bedraagt 50 euro.( deze kaart
geeft je ook de mogelijkheid deel te nemen aan een introductie yogales )
Losse proefles €15 euro. Bij inschrijving is deze les gratis.
9. Betaling en opzegging:
Betaling van het lesgeld kan via automatisch incasso of na ontvangst
rekening. U kiest zelf het abonnement, dat het beste bij u past. Het
lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij u opzegt. Opzegging
dient schriftelijk te geschieden minimaal 4 weken voor het einde van de
betalingsperiode. Het automatisch incasso gaat in de 1e van de volgend
kwartaal na de inschrijving plaats vinden. Aan de lessen daar
voorafgaand ontvangt de deelnemer, indien van toepassing, een factuur.
De betalingsverplichting geldt voor de afgesproken periode ongeacht of
de deelnemer eerder stopt of voor langere of kortere periode niet
aanwezig is. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Alleen in
uitzonderlijke gevallen kan, in overleg, betaling van het lesgeld worden
stilgelegd. Achterstallige betalingen blijven ten allen tijden invorderbaar,
ook al zegt deelnemer op.
10. Huisregels:
• Deelnemers zijn vanaf een kwartier voor aanvang van de les
welkom op het centrum.
• In de Yoga ruimte wordt praten niet op prijs gesteld “Wie deze
ruimte betreedt, is in Stilte” is de uitnodiging.
• In de ontvangstruimte is er gelegenheid voor het nuttigen van een
kopje thee (gratis)
• In het centrum zijn matten, kussens en blokken aanwezig. Gelieve
een badlaken mee te nemen voor over de matten. Na de les de
yoga mat schoonmaken met de daarvoor aanwezige spullen.
• Gemakkelijk zittende, niet knellende kleding is gewenst.
• Schoenen zijn verboden in de zaal. De yogalessen en activiteiten
worden op binnenschoeisel of blote voeten beoefend.
• Roken is niet toegestaan, ook niet buiten in de omgeving van het
Centrum.
• Geen voeding en/of drankjes nuttigen in de zaal. Water is
toegestaan.
• Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te worden bij het betreden
van het gebouw. Overleg voor bereikbaarheid met docent.
• Men neemt zo weinig mogelijk persoonlijke bezittingen mee de
zaal in.
11. Wijzigingen:
Silentio is te allen tijde bevoegd het lesrooster en de prijzen te wijzigen.
Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende perioden.
ALLE ACTUELE INFORMATIE STAAT OP DE WEBSITE EN WE
NODIGEN JE UIT REGELMATIG TE KIJKEN OP.:
WWW.CENTRUMSILENTIO.NL
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