Algemene voorwaarden Sanjivani
Abonnement
Het abonnement is een persoonlijk abonnement, derhalve niet overdraagbaar aan een ander persoon.
Op het moment dat het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend en in het bezit is van
Sanjivani, zal het abonnement aanvangen.
Sanjivani houdt het recht om inschrijvingen ten alle tijden te weigeren of te beëindigen.
De workshops en andere activiteiten die door Sanjivani worden georganiseerd, maken geen deel uit
van de overeenkomst.
Tariefwijziging
Sanjivani zal zorg dragen dat de tariefwijzigingen tijdig kenbaar worden gemaakt aan de studenten.
Betalingen
Het abonnementsgeld dient uiterlijk de 1e van iedere maand ontvangen zijn op het rekeningnummer
van Sanjivani. Indien er sprake is van wanbetaling, is Sanjivani genoodzaakt een deurwaarder in te
schakelen. De kosten die hiermee gemoeid, zijn voor rekening en risico van de student.
Opzegtermijn
De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. De opzegging dient uiterlijk voor de 1e van de maand
per email aan Sanjivani doorgegeven te worden. Sanjivani verleent onder geen enkele voorwaarde
restitutie over de afgesloten abonnementen.
Mocht de student niet aanwezig kunnen zijn bij de les, dan dient dit uiterlijk 1 uur van tevoren
doorgegeven te worden aan de yogadocent, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Indien
de student om welke reden niet aanwezig kan zijn bij de les, dan is de betreffende student wel
lesgeld verschuldigd. Restitutie is derhalve niet mogelijk. Los daarvan is het mogelijk dat de docent
geen les kan geven, de student is dan geen lesgeld verschuldigd. De kosten hiervan zullen verrekend
worden met het abonnementsgeld van de volgende maand. De betreffende docent zal dit kenbaar
maken aan de studenten.
Aansprakelijkheid
Sanjivani verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
Sanjivani is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de student, noch
voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
Toepasselijkheid
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door
Sanjivani.

