ALGEMENE VOORWAARDEN MEMBERSHIP YOGA GWEN

Artikel 1. Membership Yoga Gwen
1.1 Bij het membership van Yoga Gwen, kun je online live yogalessen en meditatie volgen en deze
later terugkijken op je eigen tijd, zolang er een actief membership is. Er zullen wekelijks Yin Yoga,
Yang Yoga en Meditatielessen worden aangeboden op verschillende tijdstippen en dagen.
1.2 Een membership is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een ander.
1.3 Leden van de yogafamilie gaan respectvol met elkaar om en helpen en steunen elkaar waar
nodig. Het is een veilige community waar iedereen zichzelf mag zijn en laten zien.

Artikel 2. Facebook Groep
2.1 Zodra je aanmelding en betaling is ontvangen kun je je aanmelden op de privé Facebook
groep: Yoga Gwen Membership: https://www.facebook.com/groups/771277450054888/
2.2 Dit is een besloten Facebookgroep, waarvoor je geaccepteerd dient te worden. Het duurt max.
24 uur voordat je geaccepteerd wordt in de groep en de lessen kunt volgen.
2.3 Zolang je membership loopt, kun je in de Facebook Groep de LIVE-lessen meedoen en alle
lessen terugkijken die eerder zijn geweest.
2.4 Voordat je membership afloopt, krijg je een reminder met de vraag of je wilt stoppen of je
membership wilt verlengen. Indien je ervoor kiest te stoppen, wordt je verwijderd uit de Facebookgroep en kun je niet langer meedoen met de online Yoga en Meditatielessen en ook niet meer
voorbijgaande lessen terugkijken.

Artikel 3. Eigen risico en aansprakelijkheid
3.1 Het volgen van de yogalessen is op eigen risico. Het is heel belangrijk om goed te luisteren
naar de grenzen van je lichaam en deze niet over te gaan. Yoga Gwen is niet verantwoordelijk voor
eventueel letsel opgelopen tijdens het volgen van een yogales.
3.2 Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of
specialist te raadplegen.

Artikel 4. Betaling
4.1 Zolang je membership loopt zal er maandelijks een vast bedrag per automatische incasso van
je rekening worden afgeschreven op de dag van de aanvraag van het membership. Zie het
schema bij Artikel 5.1 voor de verschillende opties memberships met de bijbehorende
maandbedragen.
4.2 Zodra je membership is afgelopen stopt automatisch de betaling. Het membership wordt NIET
stilzwijgend doorgezet. Het membership blijft enkel actief na aanvraag voor verlenging door de
klant.
4.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er
geen restitutie plaats van het lesgeld. Vroegtijdig opzeggen van het membership is niet mogelijk.
4.4 De deelnemer heeft het recht aan Yoga Gwen mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de
dag die volgt op het sluiten van de diensten overeenkomst (d.i. op de dag van betaling).

Artikel 5. Prijs
5.1 Prijsschema per soort membership
Membership Betaalwijze

Maandbedrag

totaal

1 maand

eenmalig via webbetaling

€66,00

€66,00

3 maanden

automatische incasso

€55,00

€165,00

6 maanden

automatische incasso

€40,00

€240,00

12 maanden

automatische incasso

€30,00

€360,00

5.2 Prijzen zijn incl. 0% BTW, door toepassing wettelijke vrijstelling BTW. In geval van wijziging van
deze regeling, zullen de prijzen worden aangepast en zal dit tijdig worden gecommuniceerd.
5.3. Het is mogelijk om een factuur te krijgen bij aankoop van het membership.

Artikel 6. Wijziging lesrooster en prijzen
6.1 De tijdstippen en dagen kunnen gaandeweg gewijzigd worden door Yoga Gwen en liggen niet
vooraf vast. Deze zullen steeds tijdig worden gecommuniceerd via de Facebookgroep, de website
en de nieuwsbrief.
6.2 Yoga Gwen behoudt zich het recht om haar prijzen aan te passen. Bij aanpassing van de prijs
zal dit tijdig worden gecommuniceerd via de website en de nieuwsbrief.
6.3 Indien door omstandigheden, ongeval of ziekte, de lesgeefster niet in staat is om de les live
online te geven, zal er in eerste instantie een vervangende video worden geplaatst in de
Facebook-groep. Indien dit door omstandigheden, langere tijd niet mogelijk is, zal het membership
kosteloos verlengd worden, zodat de lessen op een later tijdstip kunnen worden ingehaald.

Artikel 7. Privacy
7.1. Yoga Gwen gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet de AVG die in mei 2016
in werking is getreden, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van de persoonsgegevens.
7.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is
Yoga Gwen, Groenstraat 17, 2221 Booischot.
7.3 Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Yoga Gwen overdraagt, worden deze in
het bestand van Yoga Gwen opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de
klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de
verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan
derden overgemaakt.

Artikel 8. Slotbepaling
8.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige
bepalingen gelden.

Bedrijfsgegevens:
Yoga Gwen - Natural Balanced Life
Groenstraat 17
2221 Booischot
Tel: +32 (0) 477 13 19 92
info@yogagwen.com
www.yogagwen.com
Bank: BE66 7350 5354 9543
BTW: BE.0723.950.392

