
 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden 

Algemeen 

1. Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Praktijk Upendi, kantoorhoudende te 

De Kwakel met KVK nummer 66024307. 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle kinderyoga lessen bij Praktijk 

Upendi en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist. 

3. Ouder / verzorger van de cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij het 

ondertekenen van het inschrijfformulier. 

4. Door inschrijving verbindt de ouder / verzorger zich voor bepaalde tijd (lessenreeks) 

overeenkomstig het inschrijfformulier. 

 

Aanmelden 

5. Aanmelding voor de kinderyoga lessen gaat door middel van retourneren van het ingevulde 

en ondertekende inschrijfformulier, dat u via email of telefonisch kunt aanvragen bij Praktijk 

Upendi of kunt downloaden via www.praktijk-upendi.nl. 

6. Ouder / verzorger is verplicht om eventuele lichamelijke en/of geestelijke klachten voor de 

lessen door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de cursist 

goed te begeleiden en hier rekening mee te houden tijdens de lessen. Zo nodig zal er door de 

docent in gesprek worden gegaan met ouder / verzorger om bijzonderheden nader te 

bespreken. 

 

Betaling 

7. Na inschrijving betaalt de ouder / verzorger van de cursist het afgesproken lesgeld per 

lessenreeks (tenzij anders overeengekomen). Het lesgeld en het aantal lessen per blok worden 

voorafgaand bekend gemaakt via o.a. de website: www.praktijk-upendi.nl. 

8. Het lesgeld dient voor de start van de lessenreeks betaald te zijn. Dit geldt ook indien een 

bepaald aantal losse lessen overeengekomen is.  

9. Bij niet tijdige (niet volledige) betaling wordt € 7,50 administratiekosten in rekening 

gebracht. 

10. Wanneer er niet tijdig betaald is kan de toegang tot de les worden ontzegd. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen 

11. Praktijk Upendi behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 

Ouder / verzorgers worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw 

exemplaar.  

 

12. Praktijk Upendi behoudt zich het recht voor om lesgelden, -tijden en -data te wijzigen. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan Praktijk Upendi lessen samenvoegen. Ouder / 

verzorger worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een ouder / verzorger het met de 

wijziging niet eens is, dan kan de ouder / verzorger opzeggen per ingangsdatum van de 

wijziging. De ouder / verzorger dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te 

hebben voldaan. 

 

Afmelden 

13. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn, dient dit met een berichtje via whatsapp of sms 

voor aanvang van de les door te geven via 06-13853624. Een kinderyoga les kan niet 

ingehaald worden, maar een broer/zus of vriendje/vriendinnetje kan dan aan de les 

deelnemen. Indien de cursist voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal 

indien mogelijk in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. 

14. Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. 

 

Opzeggen 

15. Na opzeggen tijdens een lessenreeks is restitutie van lesgeld niet mogelijk.  

 

Annuleren door Praktijk Upendi 

16. In geval van onvoorziene afwezigheid van de yogadocent zal vervanging worden 

geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de ouder / verzorger het betreffende bedrag voor 

die les retour. 

17. Er is geen les tijdens schoolvakanties. De basisschoolvakanties in regio Noord Nederland 

worden aangehouden. 

Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf vermeld. Alle vakanties worden tijdig 

aangegeven op de website: www.praktijk-upendi.nl 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Aansprakelijkheid, klachtenregeling 

18. De cursist volgt de kinderyoga lessen op eigen risico. Indien de cursist onder medische 

behandeling is neemt de ouder / verzorger contact op met zijn/haar behandelaar over het 

volgen van kinderyoga lessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan 

of chronische klachten hebben. 

19. Praktijk Upendi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel 

opgelopen letsel. 

20. Praktijk Upendi is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke 

eigendommen. 

21. Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de ouder / verzorger op te lossen. 

22. Praktijk Upendi stelt de ouder / verzorger aansprakelijk voor eventuele schade die door de 

cursist wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van Yogaletta, het Dorpshuis ‘De 

Quakel’ of van Optisport. 

 

Brengen en halen 

23. Praktijk Upendi verzoekt ouder / verzorger ervoor te zorgen dat de cursist 5 minuten voor 

tijd aanwezig is, zodat op tijd met de les gestart kan worden. Indien de cursist later is, dan de 

yogaruimte in stilte betreden en plaatsnemen op je yogamat. 

 

Misdragen 

24. Wanneer een cursist zich tijdens een les misdraagt, behoudt de yogadocent zicht het recht 

voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld. 

 

Kleding en benodigdheden 

25. Ouder / verzorger zorgt ervoor dat de cursist soepel zittende kleding aandoet, waarin 

hij/zij zich makkelijk kan bewegen. In verband met de hygiëne dienen de kinderen een grote 

handdoek mee te brengen welke over de yogamat gelegd kan worden. Yogamatten zijn op alle 

locaties aanwezig. 
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