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Breng, voordat je begint met de lessen, de docent s.v.p. op de hoogte van
eventuele lichamelijke belemmeringen van welke aard dan ook (bijv.
operaties, botbreuken, handicaps).
Als je twijfelt of je kunt deelnemen aan de yogalessen, raadpleeg dan eerst
je arts en/of specialist.
Volg de adviezen over houding en ademhaling altijd op om fysieke klachten
te voorkomen.
Eet geen zware maaltijden minimaal een uur voor aanvang van de yogales.
Je kan wel een lichte maaltijd, bijv. soep, fruit, of iets dergelijks nemen.
Tijdens de lessen mag geen snoep of kauwgom worden gebruikt.
Vergeet ook niet je mobiele telefoon uit te zetten (behalve in
noodgevallen en overleg met docente
Laat a.u.b. sieraden en/of horloges en andere kostbaarheden thuis.
YBH is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke
eigendommen.
Wil je ervoor zorgen dat je minimaal vijf minuten voor aanvang van de les
aanwezig bent, zodat de les rustig kan beginnen.

Inschrijving
• De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Bij onvoldoende inschrijvingen voor een bepaald tijdstip en lesvorm, komt de
les te vervallen.
Maandbedrag
• Yogastudio byHillz behoudt zich het recht voor om het maandbedrag eenzijdig
aan te passen. Indien men de wijziging van het maandbedrag niet wenst te
accepteren, heeft men het recht de inschrijving op te zeggen (zie opzegging).
• In het maandbedrag is reeds rekening gehouden met de perioden waarin de
studio gesloten is (zie vakantie/vrije dagen).

Betalingswijze
• Automatische incasso:
Men dient er zorg voor te dragen dat er ten tijde van incassering een toereikend
saldo op de bank of girorekening staat. Indien, om welke reden dan ook, het
verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden, dient men het verschuldigde
maandbedrag alsnog direct zelf over te maken. De studio behoudt zich het recht
voor administratiekosten € 10,00 in rekening te brengen indien een
automatische incasso mislukt.
• Het maandbedrag dient voor de 3de van iedere kalendermaand te zijn
ontvangen op: Rekeningnummer NL 80 INGB 0008 0986 62
t.n.v. Hillary van der Poel-Deul, YogabyHillz te Voorhout betreffende yogalessen
Hillary van der Poel o.v.v. naam, cursus, dag en tijd.
Inschrijfkosten
Bij een nieuwe aanmelding berekent Yogastudio byHillz inschrijfkosten a
€ 10,00
Verzuim van een les
• Indien men niet aanwezig kan zijn bij een les, dient men zich tijdig af te
melden. Door zich op tijd af te melden, geeft men anderen de kans om zijn/haar
gemiste les in te kunnen halen. Afmelden bij voorkeur via e-mail / app
• Indien tijdig is afgemeld kan de betreffende les worden ingehaald op een in
onderling overleg met de studio te bepalen dag en tijdstip (bij
maandabonnement). Wanneer de les niet kan worden ingehaald binnen drie
maanden, vervalt de inhaal les.
• In het geval men zich 3x niet (tijdig) afmeldt, verliest men het recht op een
vaste dag en tijdstip in de groep. Men loopt hierdoor het risico dat de studio de
vaste plaats in de groep aan iemand anders toewijst.
• Indien men als gevolg van blessure of ziekte langer dan 3 weken niet kan
deelnemen aan de lessen, is het mogelijk het maandbedrag tijdelijk te bevriezen
zonder dat men zijn/haar plaats in een groep verliest. Bevriezing kan maximaal
voor de periode van 1 maand. Uitzonderingen zijn altijd bespreekbaar.
Opzegging
• Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden waarbij rekening gehouden dient
te worden met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Er vindt
geen restitutie plaats voor de kalendermaand, in welke de opzegging plaatsvindt.
Lichamelijke conditie/risico

• Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docent is volledig
gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of
kwetsuren, die direct of niet direct in verband staan of in verband gebracht
kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.
• De docent behoudt het recht voor een les door omstandigheden te laten
vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering (ziekte, ongeval) gebeuren en er
zal een mogelijkheid worden geboden de vervallen les in te halen op kosten van
de studio.
Schoolvakanties 2022
De studio is 48 weken per jaar geopend en tijdens een aantal vakanties gesloten.
Tijdens de zomervakantie is de studio geopend, al hanteren wij dan wel een
zomerrooster.
Data als volgt:
Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 9 januari 2022
• Voorjaarsvakantie : 26-02-2022 t/m 06-03-2022
• Meivakantie :

30-04-2022 t/m 08-05-2022

• Zomervakantie :

09-07-2022 t/m 21-08-2022

• Herfstvakantie:

22-10-2022 t/m 30-10-2022

• Kerstvakantie :

24-12-2022 t/m 08-01-2023

Feest- en vrije dagen 2022
01 januari Nieuwjaarsdag
15 april Goede Vrijdag
17 april 1e Paasdag
18 april 2e Paasdag
27 april Koningsdag
05 mei Bevrijdingsdag
26 mei Hemelvaartsdag
05 juni 1e Pinksterdag
6 juni 2e Pinksterdag
25 december 1e Kerstdag
26 december 2e Kerstdag
31 december Oudejaarsdag
Locatie: Yogastudio byHillz
M 06 1616 8368
E info@yogabyhillz.nl

