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1. Definities

1.1 “Algemene voorwaarden”: de door Vishuddha
Yoga & Communicatie (hierna te noemen VYC) 
gehanteerde algemene voorwaarden, waarvan de 
meest recente versie te vinden is op de website 
van VYC.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op 
de verhoudingen tussen VYC en de klant.

1.2 “Vishuddha Yoga & Communicatie”: gevestigd 
te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel van Rotterdam, 
onder nummer 66813425.

1.3 “Klant” : een natuurlijk- of een rechtspersoon 
die een product van VYC afneemt.

1.5 “Website”: de website van Vishuddha YV:  
www.vishuddha-yc.nl

2.Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden worden bij iedere 
offerte beschikbaar gesteld aan de klant. Ook kan 
de klant de algemene voorwaarden ten allen tijde 
opvragen door een mail te sturen naar: eveline@
vishuddha-yc.nl of deze opvragen via de website 
van VYC. 

2.2 VYC behoudt zich het recht voor om zonder 
bericht vooraf de algemene voorwaarden te ver-
anderen. De klant wordt per e-mail op de hoogte 
gesteld van deze wijzigingen. 

3. Producten

3.1 Yogalessen bij yogastudio’s/sportscholen

3.1.1 VYC verzorgt yogalessen, workshops of trainin-
gen voor groepen in opdracht van de klant. Deze 
lessen vinden plaats in een door de klant ter be-
schikking gestelde ruimte. Deze ruimte moet naar 
het oordeel van VYC geschikt zijn voor het geven 
van yogalessen. De klant zorgt voor voldoende en 
deugdelijke materialen (matten, blokken, kussens 
en dergelijke)

3.1.2 Als VYC verhinderd is wegens vakantie, studie 
of een andere verplichting, dan dient zij dat 
minimaal 1 maand voor de les aan te geven. In een 
dergelijk geval zorgt de klant voor een vervan-
gende docent. Verhindering wegens ziekte wordt 
gezien als overmacht. Zodra VYC duidelijk is dat 
een les niet gegeven kan worden door ziekte, geeft 
zij dit aan bij de klant zodat die - desgewenst - 
voor vervanging van zorgen. 

3.2 Yogalessen aan privé-personen 

3.2.1 VYC verzorgt yogalessen, workshops of trainin-
gen aan privé-personen. Deze lessen vinden plaats 
in een nader vast te stellen ruimte. Deze ruimte 
moet naar het oordeel van VYC geschikt zijn voor 
het geven van yogalessen. VYC zorgt desgewenst 
voor voldoende en deugdelijke materialen (matten, 
blokken, kussens en dergelijke).

3.2.1 Als VYC verhinderd is wegens vakantie, studie 
of een andere verplichting, dan geeft zij dat mini-
maal 1 maand voor de les door aan de studenten. 
In een dergelijk geval zorgt VYC voor een vervan-
gende docent of een vervangende les op een ander 
moment. Verhindering wegens ziekte wordt gezien 
als overmacht. Zodra VYC duidelijk is dat een les 
niet gegeven kan worden door ziekte, geeft zij dit 
door aan de studenten. Indien mogelijk zorgt VYC 
voor vervanging. 

4.Prijzen en betaling

4.1 Voor het verzorgen van yogalessen, yogacur-
sussen, workshops en trainingen hanteert VYC 
een uurtarief (exclusief BTW). De gewerkte uren 
worden aan het einde van de kalendermaand 
gefactureerd. 

4.2 Yogalessen gegeven bij studio’s/sportscholen
Na het verrichten van de yogalessen ontvangt de 
klant een factuur met het verzoek deze binnen 14 
dagen te voldoen, door middel van een bankover-
schrijving. Als na het verstrijken van de termijn 
van 14 dagen het openstaande bedrag nog niet is 
voldaan, is de klant in verzuim. 

De klant ontvangt van VYC een betalingsherinne-
ring met het verzoek binnen 7 dagen tot betaling 
over te gaan. Gebeurt dat niet, dan zal VYC - 
conform Nederlands recht - over het openstaande 
saldo een rente berekenen van 2,5% per maand. In 
geval van een aanvraag van uitstel van betaling 
(surseance) of faillissement van de klant zijn de 
verplichtingen van de klant jegens VYC direct 
opeisbaar. 

Door de klant gedane betalingen dienen in de 
eerste plaats voor het aflossen van de verschul-
digde wettelijke rente en de kosten die VYC heeft 
moeten maken voor het opeisen van de betaling. 
In de tweede plaats zullen de betalingen verwerkt 
worden op wijze van binnenkomst. De eerst geda-
ne betaling dekt de langst openstaande factuur, 
zelfs al vermeldt de klant bij de betaling dat die 
betrekking heeft op een latere factuur.

4.3 VYC kan aan de klant een voorschot vragen in 
verband met betalingen die de klant verschuldigd 
is.

4.4 VYC heeft het recht om de uitvoering van de 
werkzaamheden op te schorten zolang het onder  
§ 4.1 genoemde bedrag en/of het onder § 4.3 
genoemde voorschot niet is voldaan.

4.5 Yogalessen aan privé-personen

Privé-personen betalen vooraf aan VYC de kosten 
voor een yogales, yogacursus of workshop. Deze 
kosten zijn altijd inclusief BTW. 

4.6 Op alle prijzen binnen de sportscholen en 
yogastudio’s geldt een BTW-tarief van 21%. Indien 
VYC zelf een ruimte huurt en de privé-personen 
rechtstreeks aan VYC betalen, dan hanteert VYC 
een BTW-tarief van 6%. Dit onderscheid wordt 
gemaakt conform regels van de Belastindienst.

4.7 VYC behoudt zich het recht voor haar tarieven 
te verhogen, zonder mededeling vooraf.

5.Yoga en gezondheid

5.1 Personen die les komen volgen bij een sport-
school of yogastudio zijn zelf verantwoordelijk 
eventuele blessures of ongemakken te delen met 
de docent. In het geval VYC ingehuurd wordt door 
een yogastudio of sportschool, dan verplicht deze 
klant zich om eventuele bijzonderheden over leden 
door te geven aan VYC, zodat er tijdens de les 
rekening mee kan worden gehouden. Zie ook § 5.3.

5.2 Privé-personen die rechtstreeks bij VYC een 
yogales, yogacursus of workshop afnemen, infor-
meren VYC over eventuele blessures of ongemak-
ken waar tijdens een les rekening mee dient te 
worden gehouden. Daarbij wordt de privé-persoon 
altijd aangesproken op de eigen verantwoordelijk-
heid en plicht te luisteren naar het eigen lichaam. 

5.3 Yoga kan helpen bij het verbeteren van zowel 
de lichamelijke als geestelijke gezondheid. In geval 
bepaalde klachten niet overgaan, dan adviseert 
VYC altijd een huisarts en/of fysiotherapeut of 
anders medisch specialist te raadplegen. 

6 Klachten en gebreken

6.1 VYC stelt alles in het werk om een goed product 
te leveren. Mochten er evenwel toch klachten 
of problemen zijn, dan kan de klant deze direct 
melden bij VYC, zodat VYC in de gelegenheid is de 
geconstateerde gebreken te corrigeren of aan te 
passen. Het melden van klachten of gebreken kan 
telefonisch of per e-mail. 

7 Annulering

7.1 Annulering lessen door sportschool/yogastudio 
Indien een les, cursus of workshop door een 
sportschool/yogaschool wordt geannuleerd, dan 
dient de klant dit uiterlijk één maand van tevoren 
door te geven aan VYC. Bij annulering gelden de 
volgende voorwaarden: 
Binnen één maand voor aanvang van de les/cur-
sus/workshop is de klant 50 EURO ex. 21% BTW aan 

administratiekosten verschuldigd aan VYC. 
Annulering binnen 3 weken: 50 EURO + 25% van het 
afgesproken tarief.   
Annulering binnen 2 weken: 50 EURO + 50% van 
het afgesproken tarief. 
Annulering binnen 1 week: 50 EURO + 75% van het 
afgesproken tarief.  

7.2  Annulering door privé-persoon 
Door VYC aangeboden trainingen, lessen, work-
shops aan privé-personen gaan alleen door bij 
voldoende aanmelding. Het minimale aantal deel-
nemers wordt per training, les of workshop van 
te voren aangegeven. Als er meer aanmeldingen 
zijn dan plaatsen, dan worden de aanmeldingen 
in volgorde van binnenkomst op een wachtlijst 
geplaatst.

7.2.1 Als een privé-persoon niet mee kan doen met 
de les, training of workshop, dan dient diegene dit 
zo snel mogelijk, minimaal zeven dagen vooraf-
gaand aan de activiteit, door te geven aan VYC. 

7.2.2 Bij annulering binnen 7 dagen voor de activi-
teit is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd. 

7.2.3 Een geplaatste deelnemer mag zich altijd 
laten vervangen, mits dit vooraf aan VYC is door-
gegeven. 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Aansprakelijkheid sportschool/yogastudio 
Deelnemers komen bij een sportschool of yoga-
studio naar een les van die betreffende school 
of studio. VYC is derhalve niet aansprakelijk voor 
diefstal, verlies of schade toegebracht door deel-
nemers van de lessen aan eigendommen van de 
sportschool/yogastudio. Zie ook § 5.1.

8.2 Aansprakelijkheid privé-personen 
Deelname aan de lessen van VYC is op eigen 
verantwoordelijkheid, het is aan de deelnemer van 
de lessen om op de eigen gezondheid te letten en 
daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Eventu-
ele zwangerschap, blessures, problemen of andere 
aspecten die mogelijk een (nadelige) invloed 
kunnen hebben op het kunnen volgen van de les 
moeten nadrukkelijk voor aanvang van de les aan 
VYC worden meegedeeld. De deelnemer heeft hier-
in een eigen verantwoordelijkheid en zal VYC zelf 
benaderen in het geval er sprake is van bijzondere 
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op 
de yoga-beoefening van de deelnemer. Zie ook § 5: 
yoga en gezondheid. 

8.2.1 VYC is niet verantwoordelijk voor eventuele 
blessures en/of klachten van deelnemers aan een 
yogales. Of dit nu bestaande klachten zijn of klach-
ten opgedaan door onverantwoorde deelname aan 
een yogales of het niet opvolgen van instructies 
van VYC. 

8.2.2 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor 
diens eigendommen die mee de les in worden 
gebracht. VYC is niet aansprakelijk voor diefstal, 
verlies of schade van/aan eigendommen van de 
deelnemer.

9. Verzekering 

9.1 VYC heeft voor de voor haar verleende diensten 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

10. Geheimhouding & privacy statement

10.1 VYC zal klachten, blessures of andere persoon-
lijke zaken die studenten (vrijwillig) delen met 
VYC behandelen met zorgvuldigheid en integriteit. 
Deze informatie zal niet worden gedeeld met 
derden. 

10.2 VYC gaat zorgvuldig en correct om met de 
gegevens van de klant (sportscholen/yogastudio’s). 
Daarvoor verwijst VYC naar de privacy statement 
op haar website. 

11.Toepasselijk recht

11.1 Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkom-
sten tussen klanten en VYC en op deze algemene 
voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

© Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld voor 
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