ALGEMENE VOORWAARDEN/PRIVACYVERKLARING
JAARABONNEMENT BETALING PER MAAND
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Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Magical
Movement.
Men is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijke of psychische klachten
van uzelf te melden aan de docente. Magical Movement kan op geen enkele manier
aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel/verwonding verandering in gedrag
tijdens of na de yogales.
Magical Movement kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden
gemeld, de toezegging tot de les weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende
informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de yogales of bij
deelname de veiligheid in het geding is. In goed overleg kan hiertoe besloten worden.
De contributie is €40,00 per maand of bij speciaal aanbod €35,00. Hiervoor ontvang je iedere
week een les met uitzondering van de schoolvakanties of in extra overleg. Dit wordt in de
eerste week van de maand middels automatisch incasso betaald. Wanneer er niet aan de
betalingsverplichting wordt voldaan kan Magical Movement u de toegang tot de les weigeren.
Op feestdagen wordt er geen les gegeven, mits anders is overlegd. Mocht Magical Movement
hiervan afwijken dan wordt dit mondeling vermeld of op de website of per E-mail.
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Mocht er vanwege ziekte of andere calamiteit geen les plaatsvinden, dan wordt er een ander
moment ingepland.
De lessen kun je live online bijwonen(op woensdagavond van 19.30-20.45 uur) of de
herhaling bekijken. De lessen komen zichtbaar in je eigen Leeromgeving van Magical
Movement Academy. Hier kun je de lessen en andere informatie terugvinden. Je ontvangt ook
10% korting op Ceremonies en andere Activiteiten die Magical Movement organiseert.
Magical Movement behoudt zich het recht voor volwassenen deelname aan de lessen te
weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
De ontvangen persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met derden voor
administratieve redenen. Wij gaan zorgvuldig met de persoonsgegevens om.
Je emailgegevens worden gebruikt om mails met informatie betreffende de yoga te delen.
Dit lidmaatschap geldt voor een jaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt een
opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Het opzeggen dient schriftelijk, via de mail of
via het speciale formulier te gebeuren.
Na beëindiging van het lidmaatschap verwijderen wij je persoonsgegevens.
Bij verhindering is het prettig als u zich zo spoedig mogelijk afmeldt. Het liefst minimaal een
dag van te voren. Dit kunt u doen door te bellen of een app te sturen naar 0611129076 of
door te mailen naar yoga@magicalmovement.nl
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Door bovenstaande te lezen ga je akkoord met de algemene voorwaarden
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