ALGEMENE VOORWAARDEN
Hier kun je de complete Algemene voorwaarden downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN BRNDSTF.
Bij deelname aan een traject, programma, cursus, training, yogales, workshop, consult,
bedrijfsyoga of privéles bij Brndstf. ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:
•
•
•
•
•
•

Je bent verplicht voor aanvang van deelnamen van een van bovengenoemde diensten
eventuele fysieke of mentale beperkingen of klachten aan de docent te melden.
Materialen voor de diensten zijn in de ruimte aanwezig tenzij anders vermeld.
Bij aanmelding voor een proefles, ben je verzekerd van een plek mits je je
vooraf aanmeld per email, het contactformulier op de site, telefonisch of sms. Na de
proefles kun je beslissen of je doorgaat met een cursus of blok lessen.
Meld je bij verhindering altijd af, per mail, sms of telefoon.
Inhalen van een gemiste les is mogelijk na overleg en mits je je voorafgaand
aan de les hebt afgemeld voor de in te halen les. Er kunnen maximal twee lessen per
blok worden ingehaald.
Wanneer de deelnemer deelname aan een of meerdere in hoofde genoemde diensten
mist zijn de kosten van de gemiste deelname voor rekening van de deelnemer.

ANNULERING/OPZEGGEN
•
Indien een training, programma, consult, workshop of privéles binnen 48 uur
voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie
doorbelast aan de deelnemer.
•
Tot aan 48 uur voor het consult of de privéles kan de afspraak worden verzet.
•
Bij annulering van een cursus, yogablok of programma binnen twee
weken voorafgaand aan de dienst worden de kosten van de overeenkomst
doorbelast aan de opdrachtgever/deelnemer.
•
Bij annulering van een workshop binnen een week voorafgaand aan de dienst
worden de huurkosten voor de locatie in rekening gebracht aan de
opdrachtgever/deelnemer.
•
Tot aan twee weken voor een van in hoofde genoemde diensten wordt
aangevangen kan de dienst kosteloos worden geannuleerd.
•
Workshops en yogalessen zijn onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij
verhindering van de docent kan een les komen te vervallen of worden verplaatst
naar een ander moment/andere datum. Uiteraard wordt je
hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt er gezorgd voor vervanging door
gekwalificeerde (yoga)docenten.
•
In geval van annulering van een van de diensten van Brndstf. vanuit Brndstf. zullen
de kosten van de overeenkomst worden gerestitueerd.

BETALING
•
Betaling dient uiterlijk 1 week voordat de dienst aanvangt te zijn voldaan, tenzij de
dienst binnen een week voorafgaand aan de uitvoering wordt geboekt. In het laatste

•

•

geval dient de betaling zo spoedig mogelijk voorafgaand aan de dienst te worden
voldaan. Betaalopties zijn bankoverschrijving, iDeal of PayPal.
Een proefles of los consult kan contant bij aanvang van de les of het consult worden
voldaan.
Bedrijfsyoga wordt voldaan door middel van factuur met
bankoverschrijvinginstructie op een gezamelijk te overeenkomen tijdstip.

AANSPRAKELIJKHEID
•
De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en of psychische
schade/klachten. Medische bijzonderheden en lichamelijke en of psychische
klachten dienen voorafgaand aan een dienst te worden gemeld aan Brndstf. en de
docent (indien van toepassing). Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de
deelnemer. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw arts.
•
Brndstf. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of
immateriële aard aan deelnemers van een dienst programma opgedaan tijdens of na
de dienst. Bij deelname aan een van de diensten van Brndstf. doet de opdrachtgever
c.q. de deelnemer dit altijd op eigen risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst
een arts te raadplegen of het verantwoord is om aan de gekozen activiteit te gaan
deelnemen.
•
Brndstf. is niet aansprakelijkheid voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke
bezittingen.
•
Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is
uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).
YOGALESSEN
•
Je schrijft je in voor een blok of cursus van 8 lessen.
•
In verband met de groepsgrootte geldt de inschrijving voor een vaste dag.
•
Inhalen is mogelijk in overleg met de docent (mits incidenteel, max 2x per blok).
•
Instromen is voor nieuwe cursisten altijd mogelijk. Je betaalt dan de resterende
lessen (incl. de proefles) van het blok waarin je instroomt (naar rato).
•
Privé les en bedrijfsyoga gaan in overleg. Voor yoga op locatie wordt een
kilometervergoeding gerekend wanneer deze locatie zich buiten Rotterdam bevindt.
TARIEVEN
De tarieven zijn te vinden op de site: http://www.brndstf.nl/tarieven
De tarieven zijn belast met 21% of 6% BTW.
INFORMATIE BETALING / BANKREKENINGNUMMER
Gelden kunnen worden overgemaakt op rekening NL59 ABNA 0447 9232 85 t.n.v.
BRNDSTF onder vermelding van een bestelnummer of factuurnummer. Indien geen
bestelnummer of factuurnummer voorhanden is kan in de omschrijving de naam van de
cursus cursist en de omschrijving van de workshop/cursus etc. worden opgegeven.
Brndstf. staat ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer: 66677009

