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Deelname aan de yogalessen van Praktijk Parelgolf, betekent dat u akkoord gaat met deze 
algemene voorwaarden 

Inschrijving 

Inschrijven voor de lessen vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier. Na 
ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging.  

Betaling  

U bent verzekerd van een plek in de les wanneer Praktijk Parelgolf uw betaling heeft 
ontvangen. De prijs voor de lessen, zoals vermeld op de website, is inclusief BTW.  

Graag het bedrag overmaken op NL16 TRIO 0338 5555 52 t.n.v. Praktijk Parelgolf o.v.v. voor- 
en achternaam kind.  

Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk. Een 5- lessen kaart is 6 weken geldig vanaf de 
eerste les. Een 10- rittenkaart is 11 weken geldig vanaf de eerste les. Deze kaarten zijn niet 
overdraagbaar aan derden.  

Een proefles kinder- en tieneryoga is 5,00 euro. Indien men besluit vervolgens een rittenkaart 
aan te schaffen, wordt dit verrekend.  

Annulering  

Bij voldoende aanmeldingen gaan de lessen door. Mochten onvoldoende aanmeldingen zijn, 
zal Praktijk Parelgolf de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald lesgeld 
retourneren of de mogelijkheid openhouden in een les in te stromen op een later moment.  

Persoonsgegevens  

Praktijk Parelgolf gaat zorgvuldig om met de verzameling van persoonsgegevens en houdt zich 
aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Nationale feestdagen en schoolvakanties  

De vakanties sluiten aan bij het basisonderwijs in Utrecht. Tijdens deze vakanties en nationale 
feestdagen wordt geen les gegeven, tenzij anders overeengekomen of vermeld op de website.  

De lessenkaart wordt bij feestdagen en schoolvakanties automatisch verlengd.  

Gezondheid/ medische informatie  

U bent als ouder/ verzorger verplicht lichamelijke en/ of geestelijke klachten van uw kind 
voor aanvang van de les te melden.  

Praktijk Parelgolf verzoekt u om medische gegevens van het kind op het inschrijfformulier aan 
te geven, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.  

Mocht het wenselijk zijn, dan kan voorafgaand aan de start van de lessen een gesprek 
ingepland worden om bijzonderheden te bespreken.  



 

Brengen en halen 

Graag 5 a 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Zo is voldoende tijd voor het 
omkleden en naar het toilet gaan. Mocht iemand anders dan u zelf uw kind na de les komen 
halen, graag voorafgaand aan de les laten weten.  

Bereiknaarheid van ouders/verzorgers 

Vermeld op het inschrijfformulier naast uw eigen telefoonnummer tevens een noodnummer. 
Mocht er tijdens een les iets met uw kind gebeuren, dan is het van beland dat Praktijk 
Parelgolf u kan bereiken. Geef wijzigingen in telefoonnummers tijdig door.  

Beeld en/ of geluidsopname 

Praktijk Parelgolf behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/ of 
geluidsopnamen tijdens de lessen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.  

Wanneer uw kind zichtbaar in beeld is zal Praktijk Parelgolf altijd toestemming vragen voor 
het gebruik van beeldmateriaal.  

Het maken van beeld- en/ of geluidsopnamen tijdens de les door een deelnemer is alleen 
mogelijk na toestemming van Praktijk Parelgolf en andere deelnemers.  

Aansprakelijkheid 

Praktijk Parelgolf kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
schade of opgelopen letsel van de cursist.  

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik wordt 
toegebracht aan eigendommen van Praktijk Parelgolf en/ of desbetreffende locatie, dienen te 
worden vergoed.  

Praktijk Parelgolf is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, 
zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van deelnemer c.q. ouder/ 
verzorger.  

Huisregels locatie  

De cursist en ouder/ verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw 
waar de lessen zullen plaatsvinden 

	


