
Algemene voorwaarden van MYRAmind kinderyoga. 
 
Deelname aan de yogalessen betekend dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 
 
Aanmelden:  
U kunt uw  kind aanmelden via juliadekievit@live.nl . Dit kan ook via het inschrijvingsformulier op de website 
www.myramind.nl of via whatsapp als je al mijn nummer hebt ontvangen. Plaatsing geschiedt op volgorde van 
aanmelding. Bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 3 deelnemers) behoudt MYRAmind- kinderyoga zich het recht 
een les te annuleren. Dan krijgt u het betaalde bedrag voor die les terug. 
 
Medische bijzonderheden:  
In geval van fysieke klachten en bijzonderheden dit op het inschrijfformulier aan te geven, zodat hier rekening mee 
gehouden kan worden tijdens de lessen.  
Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de 
mogelijkheden behoort.  
MYRAmind-kinderyoga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de 
deelnemer voor, tijdens of na de lessen. Kinderyoga bij MYRAmind-kinderyoga is geen therapie of geneeswijze en 
vervangt niet de reguliere therapie of geneeswijze. 
 
Lesgeld en betaling:  
Het lesgeld staat vermeld op de website. De inschrijving voor de yogalessen is pas definitief als er een bevestiging is 
ontvangen en de betaling voor een les/strippenkaart is voldaan. 
 
Afmelden voor de yogalessen:  
Als uw of uw kind wegens ziekte of een andere activiteit afwezig zal zijn, dan dient u dit 24 uur voor aanvang van de les 
aan mij door te geven (telefonisch, whatsapp of mail). Dan krijgt u het betaalde bedrag voor die les terug. 
 
Ongevallen en aansprakelijkheid:  
MYRAmind- kinderyoga is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële schade, blessures of lichamelijk 
letsel.  
MYRAmind-kinderyoga stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen 
en ouders.  
 
Deelname aan de lessen van MYRAmind-kinderyoga geschiedt op eigen risico. Bij elke sport bestaat een kans om een 
blessure op te lopen. Om het risico op een blessure tijdens een les of workshop te verminderen, zijn deze richtlijnen 
opgesteld: 
 
Indien je kind een blessure, een allergie en/of andere lichamelijke klachten heeft, laat dit dan altijd aan de yogadocent 
weten voor aanvang van de yogales. 
 
Volg de instructies en luister naar de yogadocent. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. Luister ook naar je 
eigen lichaam en voer geen houdingen uit die pijnlijk aanvoelen.  
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