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Semesta Yoga & Bewustzijn hanteert algemene voorwaarden. Lees dit aandachtig door.  

 

1. Yoga  

- Alle tarieven zijn inclusief 21 %btw.  

- Er is met de yoga abonnementen rekening gehouden met eventuele vakanties en feestdagen. 

Je betaald daarom omgerekend minder per les dan een rittenkaart.  

- Je kunt kiezen uit een doorlopend maandabonnement of een rittenkaart. 3 proeflessen 

kunnen eenmalig gekocht worden.  

- Via het online systeem Momoyoga lopen de aanmeldingen en betalingen.  

- Betalingen lopen via Ideal of automatische incasso. 

- Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar minimaal 1 maand van te voren via email, 

info@hannahyoga.nl. Je abonnement stopt definitief bij bevestiging. Je kunt je abonnement 

niet voor 1 maand stopzetten.  

- 5- rittenkaarten zijn 10 weken geldig.  

-  10-rittenkaarten zijn 20 weken geldig. 

- Tarieven zijn terug te vinden op de website. Bij wijzingen ontvangt de deelnemer tijdig 

bericht. Tevens zijn deze wijzigingen terug te vinden op de website.   

- Abonnement 1x in de week bestaat uit 5 lessen per maand. Deze lessen kun je zelf inplannen. 

Kun je een keer niet dan kan je een week ook 2x komen. Abonnement 2x in de week bestaat 

uit 9 lessen per maand die je zelf kunt inplannen. Je kunt je lessen NIET meenemen naar de 

volgende maand. Kies dan voor een strippenkaart. 

- Reserveren voor een les kan alleen online via Momoyoga. Tot 1 uur voor de les kun je de les 

annuleren.  

- Voor de zwangerschapsyoga zijn de 3 proeflessen niet geldig. Er is 1 proefles mogelijk, daarna 

kun je kiezen voor een strippenkaart. Mocht je nog tegoed open hebben staan aan het einde 

van de zwangerschap dan wordt dit tegoed verlengt en kun je altijd na de bevalling 

terugkomen voor de reguliere lessen. 

 

  



2. Behandelingen  

- Alle tarieven zijn inclusief 21%btw.  

- Behandelingen dienen minimaal 24 uur van de voren worden afgezegd. 

- Tarieven zijn terug te vinden op de website. Bij wijzingen ontvangt de deelnemer tijdig 

bericht. Tevens zijn deze wijzigingen terug te vinden op de website.   

 

 

3. Workshops, cursussen & retreats 

- Aanmelden voor workshops, cursussen en retreats gaan via de mail.  

- Deelname aan workshops, cursussen, training en retreats zijn definitief als het volledige 

bedrag is betaald en je een bevestiging krijgt via de mail.  

- Speciale lessen zoals de Selfcare Sunday, retreats etc. kunnen kosteloos geannuleerd worden 

tot 48 uur van te voren, anders geen restitutie mogelijk.  

 

 

4. Aansprakelijkheid  

- Semesta Yoga & Bewustzijn is niet aansprakelijk voor lichamelijk en/of geestelijke letsel en/of 

blessures, verband houdende met het volgen van lessen en/of workshops, cursussen en 

retreats. Deelname is op eigen risico. Bij twijfel of bij blessures consulteer dan altijd een arts.  

- Door deelname aan een les, workshop, cursus of retreat aanvaardt de deelnemer het risico 

op letsel en/of blessures.  

- Blessures altijd melden aan de docent. 

- Luister goed naar de instructies van de docent. 

- Luister goed naar je lichaam. 

- Houdt rekening met lichamelijke beperkingen en voer geen oefeningen uit bij pijn.  

- Semesta Yoga & Bewustzijn is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal. Neem geen 

waardevolle spullen mee naar de yogales. 

- Er is een aparte gaderobe waar je je spullen kunt opbergen.  

 

5. Privacy 

- Semesta Yoga & Bewustzijn verzamelt gegevens voor het bijhouden van het bestand, voor 

het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Overige privacy zie 

privacyverklaring op de website.  

 



6. Huisregels  

- Geen schoenen in de praktijk/yogaruimte. 

- Schoenen uitdoen bij de ingang, schoenen plaatsen in het schoenenrek.  

- Jassen, tassen en overige spullen in de garderobe.  

- Geen jassen en tassen in de yogaruimte.  

- Telefoons uit of op stil.  

- Beoefen geen yoga op volle maag. Advies is om tenminste 2 uur van te voren te eten.  

- Draag schone en gemakkelijke kleding, geen overheersende parfum of deodorant.  

- Matjes dienen schoongemaakt te worden na elke les. 


