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Algemene voorwaarden PUREYOGA 2020
Artikel 1 Algemeen

 1.1 Algemene voorwaarden van PUREYOGA, ingeschreven bi de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrivingsnummer 24396221. Deze voorwaarden
worden via de website van PUREYOGA (www.pureyoga.nl/voorwaarden) en via e-mail gecommuniceerd en wordt op verzoek schriftelik toegezonden via de
post.

 1.2 Deze algemene voorwaarden, verder te noemen 'voorwaarden' zin van toepassing op activiteiten georganiseerd door PUREYOGA zoals yogalessen,
yogaopleidingen, docentenopleidingen, yogadocentenopleidingen, workshops, trainingen, bischolingen en andere diensten zoals aangeboden via de website
www.pureyoga.nl, verder te noemen 'activiteiten'. 
 1.2.1 Onderscheid wordt gemaakt in activiteiten georganiseerd door en in naam van PUREYOGA, en activiteiten georganiseerd door en in naam van

Opdrachtgever. 
 1.2.2 Naast deze voorwaarden gelden voor activiteiten georganiseerd door en in naam van PUREYOGA de aanvullende voorwaarden weergegeven in Artikel 9

Aanvullende voorwaarden.
 1.3 Onder Opdrachtgever en Deelnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlike- of rechtspersoon, alsmede eenieder die met Opdrachtnemer

PUREYOGA een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zin verklaard.
 1.4 De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zin van toepassing op elke oferte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt

tussen PUREYOGA en Opdrachtgever of Deelnemer, tenzi door PUREYOGA uitdrukkelik schriftelik van deze voorwaarden zal zin afgeweken.
 1.5 Je aanvaardt de toepasselikheid van deze voorwaarden als Opdrachtgever door het enkele feit van je opdracht.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomsten
 2.1 Alle ofertes van PUREYOGA zin vriblivend en geldig gedurende 30 (dertig) dagen na datum van de oferte, tenzi schriftelik anders is overeengekomen. Een

overeenkomst komt tot stand uiterlik tien dagen nadat PUREYOGA schriftelike opdracht van je heeft ontvangen, door middel van schriftelike bevestiging dan
wel wanneer PUREYOGA, bi gebreke daarvan, met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Voor de omvang en de aard van de opdracht is de tekst van de
opdrachtbevestiging bindend.

Artikel 3 Zekerheidstelling, betaling en vooruitbetaling
 3.1 PUREYOGA is ten alle tide gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelik

met de verrichting door te gaan.

 3.2 De betalingstermin op alle facturen van PUREYOGA verloopt op de vervaldatum, de vervaldatum is veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 4 Kosten bi overschriding van de betalingstermin
 4.1 Indien je niet tidig tot (algehele) betaling overgaat ben je in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde

bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal PUREYOGA je een eerste kosteloze aanmaning sturen, met een verzoek om alsnog binnen veertien (14)
kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termin verstrikt zonder dat PUREYOGA het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning
waarin wordt aangegeven dat bi overschriding van de betalingstermin van deze aanmaning buitengerechtelike incassokosten in rekening zullen worden
gebracht. 

 4.2 Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen, ben je wettelik verplicht alle in redelikheid gemaakte, gerechtelike en buitengerechtelike,
(incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelike incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelike incassokosten. Voor vorderingen tot € 2.500,- betekent dit een mogelike vergoeding van maximaal viftien procent (15%) van de hoofdsom,
met een minimum van € 40,-. 

 4.3 Wanneer je na de tweede aanmaning nog steeds nalatig bent het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan PUREYOGA haar vordering op jou overdragen aan
een derde. Daarbi komen alle kosten die in verband met de openstaande vordering van PUREYOGA moeten worden gemaakt voor rekening jou, evenals de
kosten van een eventuele gerechtelike procedure.

Artikel 5 Accommodatie en lesmateriaal
 5.1 Bi activiteiten verzorgd door PUREYOGA in opdracht en in naam van Opdrachtgever ligt de verantwoordelikheid voor het organiseren en beheren van een

schone en ruime accommodatie bi Opdrachtgever.

 5.2 Bi activiteiten verzorgd door PUREYOGA in opdracht en in naam van Opdrachtgever is het aan Opdrachtgever om lesmateriaal al dan niet ter beschikking te
stellen.

Artikel 6 Termin, wiziging en beëindiging
 6.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tid, tenzi uitdrukkelik schriftelik anders overeengekomen.

 6.2 Indien tussentids blikt dat het voor adequate uitvoering het noodzakelik is om de overeenkomst te wizigen of aan te vullen, passen partien tidig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 6.3 Partien zin gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermin van
een (1) kalendermaand.

Artikel 7 Aansprakelikheid
 7.1 Deelname aan activiteiten georganiseerd of verzorgd door PUREYOGA geschiedt volledig op eigen risico.

 7.2 Bi lichamelike en/ of psychische klachten of zwangerschap dient allereerst de huisarts geraadpleegd te worden over de beoogde beoefening van de
betrefende activiteit. Condities van deze aard dienen ten alle tide per direct aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter
bescherming van jezelf besluiten om toegang tot een activiteit te weigeren.

 7.3 Instructies van de docent dienen te worden opgevolgd, wanneer iets niet duidelik is dient de Deelnemer verduideliking te vragen. Uitoefening van oefeningen
dienen zorgvuldig uitgevoerd te worden, waarbi de verantwoordelikheid voor het luisteren naar lichamelike signalen bi de Deelnemer ligt. Bi pinsensatie dient
uitvoering met controle en in alle rust gestaakt te worden.

 7.4 PUREYOGA is niet aansprakelik voor fysiek of mentaal letsel en/ of schade aan personen en/ of eigendommen, evenmin is zi aansprakelik voor diefstal en/ of
vermissing van persoonlike goederen tidens de door haar georganiseerde en/of verzorgde activiteiten.

Artikel 8 Voorbehoud
 8.1 PUREYOGA behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wizigingen aan te brengen in deze voorwaarden, programma van een activiteit,

waaronder de inzet van een docent door een gelikwaardige vervanging bi overmacht (bivoorbeeld ziekte).

 8.2 Over wizigingen van deze aard wordt vooraf via e-mail en/ of telefonisch gecommuniceerd.

Artikel 9 Aanvullende voorwaarden bi activiteiten georganiseerd door en in naam van PUREYOGA
 9.1 Algemeen

 9.1.1 De aanvullende voorwaarden zin van toepassing op activiteiten georganiseerd door en in naam van PUREYOGA, zoals yogaopleidingen
docentenopleidingen, workshops, trainingen, bischolingen zoals aangeboden via de website www.pureyoga.nl. De artikelen 1 tot en met 8 zin
onverminderd van toepassing.

 9.2 Totstandkoming overeenkomsten

 9.2.1 Inschriving als Deelnemer voor één van de genoemde activiteiten georganiseerd door PUREYOGA geschiedt schriftelik via de website of per e-mail bi
Pureyoga. Middels inschriving ga je als Deelnemer akkoord met deze voorwaarden en ga je met ons een overeenkomst aan. De factuur die je daarop
ontvangt is meteen de bevestiging van je inschriving en per direct verschuldigd.

1 van 2



pureyoga
 9.2.2 PUREYOGA houdt een minimaal en een maximaal aantal Deelnemers aan. Over onder- en overinschriving wordt schriftelik gecommuniceerd. Bi

onvoldoende inschrivingen wordt de activiteit geannuleerd. Bi overinschriving zin er verschillende mogelikheden:

• Op basis van volgorde van moment van inschriving kun je op de wachtlist voor de geplande activiteit worden geplaatst. Zodat wanneer iemand
mocht annuleren je alsnog in de geplande activiteit kunt deelnemen;

• Bi voldoende overinschrivingen zal in onderling overleg naar alternatieve mogelikheden worden gezocht. Enig voorbehoud dient dan wel te worden
gemaakt ten aanzien van data, tidstippen, (gast)docenten en pris. Hierover wordt uiteraard vooraf met je gecommuniceerd, zodat je kunt beslissen
of je je opnieuw inschrift.

 9.3 Zekerheidstelling, betaling en vooruitbetaling

 9.3.1 Je verplicht je bi inschriving voor een door PUREYOGA georganiseerde activiteit tot het betalen van het cursusgeld. Het cursusgeld voor de betrefende
activiteit staat vermeldt op de website of kan via e-mail opgevraagd worden. Bi inschriving dient per direct een bedrag als inschrifgeld te worden
voldaan via rekeningnummer NL87INGB0004203404 t.n.v. R.R. Vierhoven. 

 9.3.2 De hoogte van het bedrag van het inschrifgeld is afhankelik van de activiteit waarvoor wordt ingeschreven. De hoogte van het inschrifgeld van
yogaopleidingen en yogadocentenopleidingen is vifentwintig procent (25%) van het totaal verschuldigde bedrag. Van alle overige activiteiten geldt het
totaal verschuldigde bedrag als inschrifgeld.

 9.3.3 Het restant van het verschuldigde bedrag dient uiterlik dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de start van de activiteit te zin voldaan. Indien niet aan
deze voorwaarde is voldaan, behoudt PUREYOGA zich het recht je de toegang tot de activiteit te weigeren totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
Het cursusgeld is dan onverminderd verschuldigd.

 9.4 Annulering

 9.4.1 PUREYOGA houdt zich het recht voor de activiteit bi onvoldoende inschrivingen te annuleren, waarover schriftelik via e-mail wordt gecommuniceerd.

 9.4.2 Bi overmacht zoals extreme of gevaarlike weersomstandigheden houdt PUREYOGA zich het recht voor om een bieenkomst of lesdag af te gelasten.
PUREYOGA is niet aansprakelik voor eventuele schade door het uitvallen van een bieenkomst of lesdag.

 9.4.3 Mocht je om bepaalde redenen genoodzaakt zin zelf te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

• PUREYOGA accepteert alleen annuleringen wegens zwaarwichtige redenen, dit is ter beoordeling aan PUREYOGA;

• De annulering dient schriftelik, waaronder per e-mail, met opgave van redenen te geschieden;

• Annulering geeft geen recht op wiziging van activiteit, moment van uitvoering van activiteit of andere aanpassing;

• Afwikingen hierop worden niet als annulering geaccepteerd. 

Let op! Het moment van annulering kan invloed hebben op de mogelikheid tot restitutie. Kik hiervoor bi ‘Restitutie’.

 9.5 Restitutie

 9.5.1 Bi annulering van de activiteit door PUREYOGA bi onvoldoende aanmeldingen wordt het reeds voldane cursusgeld volledig gerestitueerd, inclusief het
inschrifgeld. 

 9.5.2 Inschrifgeld wordt in alle andere gevallen niet gerestitueerd, en is in geval van annulering verschuldigd als annuleringskosten. 

 9.5.3 Restitutie van (het resterende) cursusgeld is daarnaast slechts mogelik wanneer je de inschriving dertig (30) kalenderdagen of meer vóór aanvang van
de activiteit schriftelik of via e-mail annuleert, met opgave van moverende redenen. Pureyoga beoordeelt of de aangegeven reden zwaarwegend genoeg
is om over te gaan tot restitutie.

 9.5.4 Wanneer je binnen deze periode van dertig kalenderdagen voorafgaand aan de activiteit annuleert of aanmeldt, wordt er geen restitutie verleend. Ook na
aanvang van de activiteit is geen restitutie meer mogelik, ook niet wanneer je als Deelnemer van een activiteit tussentids stopt betrefende activiteit of
opleiding. Op dat moment blift het cursusgeld onverminderd verschuldigd.

 9.5.5 Wanneer je niet in staat bent om zelf een eendaagse workshop, training, of bischoling te volgen, is het mogelik iemand voor te dragen om je plaats in te
nemen onder voorbehoud van goedkeuring door PUREYOGA. De voordracht dient uiterlik drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit via de e-mail te
gebeuren met opgave van volledige naam, adres en telefoonnummer van de persoon die je plaats wenst in te nemen.

 9.6 Tussentids stoppen met- en voortzetting van een activiteit

 9.6.1 Tussentids stoppen met- en voortzetting van activiteiten zoals opleidingen is onder voorwaarden mogelik, na overleg en met schriftelike goedkeuring
van PUREYOGA. Let op: dit geldt specifek niet voor activiteiten als yogalessen, bischolingen, workshops of trainingen.

• Voortzetting van de betrefende opleiding is alleen mogelik wanneer de startdatum van de hervatting van de opleiding uiterlik één kalenderjaar na de
startdatum van de oorspronkelike inschriving plaatsvindt.

• Uiterlik dertig (30) kalenderdagen vóór aanvang van de hervatting van de opleiding dient opnieuw inschrifgeld te zin voldaan. De actuele hoogte van
het inschrifgeld wordt voorafgaand aan de start van de opleiding via e-mail gecommuniceerd.

• Door PUREYOGA wordt beoordeeld welke onderdelen nog of nogmaals dienen te worden gevolgd om in aanmerking te komen voor certifcering.
Over de opnieuw te volgen onderdelen is opnieuw het cursusgeld verschuldigd. Voorafgaand aan de start van de opleiding wordt over de hoogte
van het dan verschuldigde bedrag via de e-mail gecommuniceerd.

• Bi tussentids stoppen van een opleiding is het niet mogelik de opleiding door iemand anders te laten vervolgen in jouw plaats.

 9.7 Inhalen lessen

 9.7.1 Indien je als Deelnemer om welke reden dan ook afwezig bent bi één of meerdere lesdagen bi activiteiten waar verplichte aanwezigheid en actieve
participatie geldt als voorwaarde om in aanmerking te komen voor certifcering, bestaat de mogelikheid om deze in te halen.

 9.7.2 Locatie en tidstip wordt in overleg bepaald door PUREYOGA.

 9.7.3 De kosten van het inhalen zin te bepalen door PUREYOGA en tenminste €136,75 excl. 9% BTW per in te halen lesdag.

 9.8 Lesmateriaal

 9.8.1 Gebruik van materialen zoals een yogamatje zin inbegrepen. Je dient tidens activiteiten gemakkelik zittende kleding te dragen, waarvoor je zelf dient
zorg te dragen. Kleedruimte is aanwezig. Een kopje thee of kofe wordt je aangeboden, voor etenswaar dien je zelf te zorgen.

 9.8.2 Inbegrepen bi het cursusgeld voor opleidingen is een opleidingswizer die zal worden uitgereikt tidens de eerste lesdag en tidens de loop van de
opleiding steeds zal worden aangevuld. Indien je tussentids stopt met de opleiding, stopt ook de aanvulling van de betrefende opleidingswizer,
aangezien de inhoud ervan onlosmakelik verbonden is met de inhoud van de te behandelen lesstof tidens de respectievelike lesdagen. 

 9.8.3 Indien bi deelname aan een workshop, bischoling of training een syllabus wordt uitgereikt aan de aanwezigen, ontvang je geen syllabus wanneer je om
welke reden dan ook niet aanwezig kunt zin.

 9.9 Voorbehoud

 9.9.1 PUREYOGA behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wizigingen aan te brengen in deze voorwaarden, programma en/ of één of
meer lesdagen van een activiteit dan eerder via de website of anderszins is gecommuniceerd waaronder de inzet van een docent door een
gelikwaardige vervanging (bivoorbeeld bi ziekte). Over wizigingen van deze aard wordt vooraf via e-mail en/ of de website gecommuniceerd.

 9.9.2 PUREYOGA behoudt zich het recht om een Deelnemer uit te sluiten die tidens een activiteit een zodanige hinder of last oplevert dat een veilige
uitvoering van een les of bieenkomst wordt gehinderd en/of PUREYOGA beoordeelt dat het genoemde gedrag andere Deelnemers een onaangename
verstoring oplevert. Alle eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Deelnemer.

 9.10 Aansprakelikheid

 9.10.1 Reizen van en naar activiteiten van PUREYOGA geschiedt volledig op eigen risico van Deelnemer. PUREYOGA is niet aansprakelik voor schade
door onder andere vertragingen om welke reden dan ook en is niet gehouden aan enige vorm van genoegdoening.
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