
Algemene Voorwaarden Banyan Yoga 
 
Artikel 1 De overeenkomst 
1.1) Abonnementen zijn persoonlijk op naam en niet overdraagbaar. 
1.2) De overeenkomst, het lidmaatschap, komt direct tot stand door het afgeven/toesturen van het getekende inschrijfformulier aan Banyan Yoga. 
1.3) Deelname aan de lessen/workshops/opleidingen/massages geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. 
1.4) Elke cursist/deelnemer is verplicht lichamelijke klachten, blessures en zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen 
mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts. 
1.5) Er is een opzegtermijn van één kalendermaand. Een abonnement/strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Opzeggen is 
alleen mogelijk via de email. Let op: bij een opzegging dient de klant altijd een bewijs te verkrijgen dat het abonnement is opgezegd. Krijgt men niet binnen 
twee weken een antwoord dan is de email niet goed aangekomen. De klant dient dit zelf in de gaten te houden. 
1.6) De tarieven zijn gebaseerd op 42 lesweken. Het lesgeld wat je maandelijks betaalt is een gemiddelde over een jaar. Hier zijn de geplande 
vakantieweken/-dagen afgehaald. De dagen of weken waarin de studio gesloten is, vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden. In 
de schoolvakanties is de yogastudio in de ochtenden gesloten en kan er sprake zijn van een vakantierooster waardoor er tijdelijk minder lessen zijn. 
1.7) Indien een incasso mislukt of het lidmaatschapsgeld onterecht wordt teruggeboekt, is Banyan Yoga genoodzaakt €2,50 administratiekosten in rekening 
te brengen.  
1.8) Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht voldaan is, heeft Banyan Yoga het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent 
niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden. 
1.9) Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een lid het met deze verhoging niet eens 
is, bestaat de mogelijkheid voor het lid het abonnement op te zeggen. Het lid dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.   
1.10) Bij verlies of diefstal van een rittenkaart, vervallen eventueel ongebruikte lessen en zal een nieuwe kaart moeten worden aangeschaft. Rittenkaarten 
kunnen niet worden geretourneerd of ingewisseld voor geld. 
Artikel 2 Uitsluiting 
2.1) Banyan Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les/workshop/massage te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig 
aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
2.2) Banyan Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan te weigeren indien het aantal deelnemers per les het maximum van 26 
deelnemers overschrijdt of indien er 3 of minder deelnemers voor een les zijn. 
2.3) Banyan Yoga heeft het recht de toegang aan de lessen/workshops/massages, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren. 
2.4) Er vindt in geen enkel geval restitutie plaats, ook niet bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. 
Artikel 3 Wijzigingen 
3.1) Banyan Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden, de lestijden, het lesrooster, data, de locatie en de docent te allen tijde te 
wijzigen. U wordt via de website tijdig van alle wijzingen op de hoogte gehouden. 
Artikel 4 Aansprakelijkheid 
4.1) Banyan Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. 
4.2) Banyan Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel 
voor, tijdens of na les.  
4.3) Iedere aansprakelijkheid van Banyan Yoga alsmede van haar bestuurders, haar werknemers, zzp-ers en de door Banyan Yoga bij de uitvoering van 
de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfssaansprakelijkheidsverzekering van 
Banyan Yoga wordt uitgekeerd, inclusief het door Banyan Yoga te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 
4.4) In het geval de in artikel 4.3 bedoelde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Banyan Yoga in een specifiek geval geen dekking verleent, is de 
aansprakelijkheid van Banyan Yoga alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Banyan Yoga bij de uitvoering van de opdracht 
ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de deelnemer in 
rekening gebrachte gelden in een kalenderjaar.  
Artikel 5 Toepasselijkheid en geschillen 
5.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Banyan Yoga betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, 
workshops, massages, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. 
5.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Banyan Yoga. 
5.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de 
bevoegde rechter in de regio Delft behoudens hogere voorziening. 
Artikel 6 Persoonsgegevens 
6.1) Banyan Yoga verzamelt persoonsgegevens van de leden voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en 
voor de administratie. Banyan Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
6.2) Banyan Yoga gebruikt de in artikel 6.1 genoemde persoonsgegevens ook om de leden op de hoogte te brengen van activiteiten van Banyan Yoga en 
eventuele wijzigingen, bijvoorbeeld in het lesrooster. Indien het lid geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Banyan Yoga, kan dat schriftelijk 
worden medegedeeld via e-mail aan: info@banyanyoga.nl. Het lid is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet optimaal van alle diensten en 
producten van Banyan Yoga gebruik kan worden gemaakt. 
6.3) Banyan Yoga geeft de persoonsgegevens van de leden nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. 
Artikel 7 Overmacht 
7.1) Banyan Yoga is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Banyan Yoga redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van 
buiten toedoen van Banyan Yoga ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 
7.2) Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Banyan Yoga geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in 
geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, 
werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere 
omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Banyan Yoga kan worden gevergd. 


