Algemene Voorwaarden – Petra Marije – Kundalini Yoga en Integrale Massage
Versie 19 mei 2020

Petra Marije staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:
71383352.
Met het deelnemen aan een van de lessen, activiteiten of individuele sessies
georganiseerd door Petra Marije gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
A. De overeenkomst
1. De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle
lessen, activiteiten en individuele sessies bij Petra Marije. Deelnemer
verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden zodra deelnemer
deelneemt aan een van de activiteiten.
2. Petra Marije kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De
laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie
en is beschikbaar op de website.
C. Betaling en prijswijziging
1. Petra Marije behoudt zich het recht de prijzen van de diensten te
wijzigen. De meest recente tarieven staan op de website.
2. Yogalessen en activiteiten worden vooraf betaald, na betaling wordt de
plek voor de deelnemer gereserveerd.
3. Abonnementen voor de yogales worden per maand betaald. De eerste
betaling geschiedt voor de eerste les.
4. Losse individuele sessies worden aan het eind van de sessie contant
betaalt. Of ze worden per bank worden betaald, de overschrijving dient
dan te zijn voltooid voor aanvang van de sessie. Bij afname van een
pakket (meerdere individuele sessies voor yoga of massage) worden
de kosten voor het afgenomen pakket in een keer voldaan per bank
voorafgaand aan de eerste sessie van het pakket.
5. Massagepakketten van drie sessies hebben een maximale geldigheid
van twee maanden.
6. Massagepakketten van vijf sessies hebben een maximale geldigheid
van vier maanden.
7. Massagepakketten van twaalf sessies hebben een maximale geldigheid
van negen maanden.
8. Bij niet tijdige betaling behoudt Petra Marije zich het recht de
deelnemer te weigeren.
D. Aanschaf yoga abonnement en geldigheid
1. Voor de yogales wordt er een abonnement afgesloten wat geldig is
voor de duur van het contract.
2. Tussentijdse ontbinding van het contract is niet mogelijk.
3. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt het contract
stilzwijgend verlengd, mits een van beide partijen met inachtneming
van de opzegtermijn van een maand het contract schriftelijk per email
opzegt.
4. Bij gebruik van een strippenkaart voor de yogales, vervallen de niet
gebruikte strippen twaalf weken na aanschaf.
5. Bij langdurige ziekte of een blessure kan de deelnemer de geldigheid
van een abonnement of strippenkaart opschorten voor een periode van
maximaal acht weken. Een verzoek tot opschorting moet schriftelijk
worden ingediend en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring.

Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar:
info@petramarije.nl. Het is aan de Petra Marije te beoordelen of het
verzoek wordt ingewilligd.
E. Lesrooster en locatie
1. Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Petra Marije
behoudt zich het recht om het rooster te wijzigen.
2. Lessen vinden plaats online via een livestream, indien dit niet mogelijk
is, krijgt de deelnemer een voor-opgenomen les toegestuurd.
3. Petra Marije behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren
als gevolg van overmacht. Er vindt dan geen restitutie plaats.
F. Uitsluiting
1. Petra Marije behoudt zich het recht de deelnemer de toegang tot de
les, activiteit of massage te weigeren zonder opgave van reden.
G. Opgave en annulering
Yoga:
1. Opgave voor de lessen en activiteiten kan via email.
2. O v e r h a n d i g e n v a n e e n v o l l e d i g i n g e v u l d e n o n d e r t e k e n d
inschrijfformulier voor de start van de les of activiteit is verplicht.
3. Annulering van deelname aan een les of activiteit geschiedt zo spoedig
mogelijk via email, telefonisch of via WhatsApp.
4. Yogales inhalen kan in dezelfde week, mits er plek is. Dit gebeurd in
overleg met de docent.
5. Indien de deelnemer binnen 24 uur van tevoren deelname aan een
workshop annuleert, komt de deelnemer niet in aanmerking voor
terugbetaling.
6. Abonnementen voor de yogalessen kunnen niet tussentijds worden
opgezegd.
Massage en individuele yogasessies:
Yoga en massage:
1. Annulering van een individuele sessie kan tot 24 uur vooraf kosteloos
plaatsvinden. Opgave voor de lessen en activiteiten kan via email.
2. Bij annulering van een individuele sessie binnen 24 uur voorafgaand
aan de sessie wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. In het
geval van een massagepakket vervalt dan het recht op het inhalen/
verzetten van de massage.
H. Annulering en wijzigingen vanuit Petra Marije
1. Petra Marije heeft het recht zonder opgave van reden de les, activiteit
en of massage en/of de leslocatie te wijzigen.
2. Petra Marije heeft het recht zonder opgave van reden de les te
annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.
3. Er geldt vanuit Petra Marije geen restitutieplicht bij overmacht,
waaronder bijvoorbeeld wordt begrepen maatregelen in het kader van
de volksgezondheid, de politieke situatie, technische mankementen,
ziekte over natuurrampen.
4. Petra Marije behoudt zich de vrijheid de Algemene Voorwaarden en de
lestijden, activiteitstijden en massagetijden, locatie en data te allen
tijde te wijzigen.
I. Huisregels

1. Als je met de auto of fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op
een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden er geen last
van hebben.
2. Verwacht wordt dat je vijf minuten voor een yogales aanwezig bent. Bij
aanvang van de les wordt de deur gesloten en is later binnenkomen
niet mogelijk.
3. Verwacht wordt dat je enkele minuten voor een massage aanwezig
bent, maar niet eerder, in verband met het netjes kunnen afronden van
een sessie die eerder is gepland. De tijd die de deelnemer te laat
binnenkomt bij een massage wordt in mindering gebracht op de
overeengekomen tijd.
4. Bij niet naleven van de huisregels en normale sociale fatsoensnormen
behoudt Petra Marije zich het recht deelnemers de toegang tot de les
of activiteit te ontzeggen en of de overeenkomst te beëindigen.
Deelnemer komt dan niet in aanmerking voor teruggave van reeds
betaalde kosten.
J. Eigen risico en aansprakelijkheid
1. Deelnemer is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor zijn gezondheid,
indien de deelnemer een blessure of ziekte heeft of indien er sprake is
van zwangerschap, dient de deelnemer voor deelname aan de les,
activiteit of massage eerst te overleggen met zijn (huis)arts,
behandelend specialist of therapeut.
2. Deelnemer oefent op eigen risico. Petra Marije is niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor schade en of verlies van eigendommen van de
deelnemer, noch voor lichamelijk letsel of enige vorm van ander letsel
tijdens, voor of na de les, activiteit of massage.
3. D e e l n e m e r i s v e r p l i c h t z w a n g e r s c h a p , m e d i c i j n g e b r u i k e n / o f
wijzigingen daarin, en lichamelijke en/of psychische klachten voor
aanvang van de les, activiteit of massage te melden aan Petra Marije.
Op basis van de aard van de klachten kan Petra Marije je verzoek tot
bijwonen van de yoga, activiteiten of massages afwijzen.
4. Yogales, activiteiten of massages bij Petra Marije zijn zijn geen
vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose.
K. Persoonsgegevens
1. Petra Marije geeft persoonsgegevens nooit door aan derden.
2. Zonder schriftelijke toestemming wordt voor zowel de yogales,
activiteiten als de massage geen intercollegiaal overleg gepleegd.
L. Toepasselijkheid
1. Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met
Petra Marije betreffende deelname aan lessen, activiteiten, massages
en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin
van het woord.
3. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij
schriftelijk zijn bevestigd door Petra Marije.

