
Algemene Voorwaarden en Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)  

MANDY MOVEMENT AND YOGA 

 

Artikel 1 Definities 

1.0 MANDY Movement and Yoga (MANDY): de onderneming die yogalessen faciliteert. 

1.1 Deelnemer: de persoon die lessen of workshops afneemt bij MANDY. 

Artikel 2 Algemene richtlijnen 

2.1 De deelnemer ontvangt na eerste aanmelding voor een les de dan geldende richtlijnen met 

       betrekking tot de coronamaatregelen, de wijze van betalen, reserveren en afmelden van een les. 

2.2  MANDY hanteert Yoga rittenkaarten met uitzondering van proeflessen en losse lessen.  

2.1 De niet afgenomen lessen vervallen wanneer de vermelde einddatum op de rittenkaart is 

verlopen. Feestdagen en vakantiedagen worden niet meegenomen in de geldigheid. 

2.2 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk. 

2.3 De afgenomen lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. 

2.4 Een proefles of losse les kan ingepland worden na online aanmelding en betaling. 

2.5 Indien de deelnemer door een blessure of ziekte voor langere tijd niet in staat is om yogalessen 

bij MANDY te volgen, kan de geldigheid van de yogakaart worden opgeschort. 

2.6 Er geldt geen opzegtermijn, doch wordt op prijs gesteld dat voor het bereiken van de laatste les 

wordt aangegeven of al dan niet wordt verlengd. 

Artikel 3 Huisregels 

Naast het bovenstaande houdt iedere deelnemer zich aan het gestelde in het Yoga Corona Protocol; 

iedere deelnemer ontvangt hiervan bij de eerste les een actueel exemplaar. 

Artikel 4 Eigen risico en aansprakelijkheid 

Het doel van de yogalessen bij MANDY is het in balans brengen van lichaam en geest door 

bewegingsoefeningen en bewustwording en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden. 

4.1  MANDY is te allen tijde betrokken bij haar leerlingen en adviseert het volgende: 

1. Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt; 

2. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe stekende pijn of aanhoudende tinteling 

of doof gevoel geven; dit is een indicatie om niet door te gaan met de oefening; 

3. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hiernaar; 

4. Tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uitvoeren; 

5. Niet op een volle maag yoga beoefenen en niet drinken tijdens de les; 

6. Oefen met aandacht en houd rekening met fysieke of mentale beperkingen; 

7. Zorg voor een schone yogamat, propere verschijning en kleed je gepast; 

8. Neem sokken, een trui of vest en een deken mee voor de eindontspanning; 



9. Ontspan en geniet van de yogapractice; 

10. Drink na afloop thee en/of water en breng een bezoek aan het toilet om afvalstoffen af te 

voeren. 

4.2 Meld lichamelijke en/of mentale klachten aan de docent. 

4.3 Meld zwangerschap aan de docent. 

4.4 Bij twijfel over klachten, overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de les met een specialist. 

4.5 Deelname aan een les is volledig op eigen risico van de deelnemer. 

4.6 MANDY is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessures, geestelijk 

en lichamelijk ongemak, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les. 

4.7 MANDY is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke 

eigendommen van de deelnemer. 

4.8 MANDY geeft geen specifieke zwangerschapsyoga en raadt aan een yoga zwangerschapscursus te 

volgen. Deelname aan de lessen tijdens zwangerschap is geheel op eigen risico. 

4.9 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van MANDY zullen doorberekend 

worden aan de deelnemer. 

Artikel 5 Wijzigingen 

5.1 MANDY heeft het recht om prijs, locatie en het lesrooster tussentijds e wijzigen. 

Artikel 6 Uitsluiting 

6.1 MANDY kan deelname aan de les weigeren als de deelnemer niet tijdig voldaan heeft aan de 

betaling of ongepast gedrag vertoont. 

Artikel 7 Algemeen 

7.1 MANDY heeft met zorg de inhoud van haar website samengesteld. Mocht het zo zijn dat er 

fouten staan vermeld dan hebben wij het recht de fouten op de website aan te passen. MANDY heeft 

het recht een les te annuleren bij minder dan 4 aanmeldingen; het yogategoed komt hiermee voor 

de deelnemer niet te vervallen. MANDY zal alle yogadeelnemers steeds per e-mail op de hoogte 

houden van alle voor de yoga leerling belangrijke zaken om te weten. De yogadeelnemer is zelf 

verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mailadres. 

Artikel 8 Nederlands Recht 

8.1 Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
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Privacy en Persoonsgegevens AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  

MANDY MOVEMENT AND YOGA, hierna te noemen 'MANDY', is verantwoordelijk voor de verwerking 

van de persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring. 

MANDY verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je 

deze zelf aan ons hebt verstrekt via het contactformulier en/of aanmeldformulier.  

MANDY neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal je persoonlijke gegevens niet 

aan derden verkopen en/of verstrekken. 

MANDY verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). 

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET? 

Wanneer je je hebt aangemeld voor een yogales en/of workshop en een contactformulier hebt 

ingevuld voor één van de diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij 

verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt en welke je invult op het 

aanmeldformulier in de les. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 

Voor- en achternaam 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Geboortedatum 

Iedere deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene 

voorwaarden en de Privacy verklaring middels het ondertekenen van het aanmeldformulier. De 

Algemene voorwaarden gelden voor iedere yogadeelnemer en er wordt in geen enkel geval een 

uitzondering gemaakt. 
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MANDY Movement and Yoga | DELACROIX Coaching 

Inschrijving Kamer van Koophandel: 61003042 

 

 

 

 


