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Artikel 1 

De overeenkomst tussen JunoYoga en de cursist komt tot stand door ondertekening 

van het inschrijfformulier. Op de overeenkomst zijn naast hetgeen op het 

inschrijfformulier is vermeld evenzo van toepassing onderstaande algemene 

voorwaarden. 

 

Door ondertekening van het inschrijfformulier heeft de cursist te kennen gegeven van 

deze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben. 

 

Artikel 2 

De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging geschiedt schriftelijk 

tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van twee 

maanden. 

 

Artikel 3 

Betaling van het overeengekomen lesgeld vindt, tenzij cursist met toestemming van 

JunoYoga gebruik maakt van een andere betalingsmodaliteit, enkel en alleen  plaats 

per maand middels een door cursist af te geven machtiging tot automatische incasso, 

welke vervalt op de eerste werkdag van de maand waarop de betaling betrekking 

heeft. 

 

Bij niet / niet tijdige betaling is de cursist gehouden de hieruit voor JunoYoga 

voortvloeiende kosten te betalen. Het verschuldigde wordt dan verhoogd met de 

wettelijke rente en de kosten van invordering alsmede met administratiekosten ad 

€ 7,50. 

 

Artikel 4 

JunoYoga is gehouden een verhoging van het cursusgeld ten minste één maand vóór 

ingangsdatum van de verhoging aan de cursist te melden, in welk geval de cursist de 

mogelijkheid heeft, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, de cursus 

te beëindigen. 
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Artikel 5 

Tot een maximum van twee maanden per jaar kan de cursist het lidmaatschap 

opschorten in geval van ziekte en/of blessure. Desgevraagd heeft de cursist de 

verplichting middels een medische verklaring te staven dat hij gedurende een 

bepaalde periode, tot genoemd maximum van twee maanden, niet tot het volgen van 

de cursus in staat is. 

 

Artikel 6 

Er worden - zonder verrekening van cursusgelden - geen cursussen gegeven op 

feestdagen, in de periode 25 december tot en met 1 januari en gedurende drie 

JunoYoga te bepalen weken in de zomervakantie. 

 

Artikel 7 

Wanneer een cursist om welke reden dan ook niet in staat is de cursus te volgen, is het 

inhalen tijdens een andere les enkel en alleen mogelijk na schriftelijk verkregen 

toestemming van JunoYoga. 

 

Artikel 8 

Het volgen van de cursus geschiedt geheel en al voor eigen risico van de cursist. In 

geen geval is JunoYoga aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een ongeval 

tijdens de cursus, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is. Evenmin is 

JunoYoga aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van eigendommen van cursist. 

Cursist vrijwaart JunoYoga voor aanspraken van derden terzake hiervan. 

 

Artikel 9 

Het is cursist bekend dat JunoYoga gerechtigd is cursist zonder opgave van reden de 

toegang tot de cursus te ontzeggen. In dit laatste geval heeft cursist recht op restitutie 

van eventueel betaalde cursusgelden zulks onder aftrek van de hieraan verbonden 

kosten. 


