Algemene voorwaarden bIRDIE.fLIES augustus 2019
I. Begrippen
1. bIRDIE.fLIES is ingeschreven in het KVK handelsregister onder nummer 71562079.
Eigenaresse: Bertine Rosink, Voltastraat 16, 6533 LR Nijmegen
2. Website: www.birdieflies.nl
3. Deelnemer: degene die een les volgt bij bIRDIE.fLIES.
4. Proefpakket yoga: 3 lessen (aaneengesloten) voor € 20
5. Losse les yoga: € 14
6. Lespakket yoga herfstseizoen 2019: € 156 (12 lessen)
7. Lespakket yoga herfseisoen 2019 voor mensen met minder grote financiële draagkracht:
€108 (12 lessen). Overleg van te voren hierover is noodzakelijk.
II. Algemene voorwaarden
Deze artikelen samen vormen de algemene voorwaarden en zijn van toepassing op het
lidmaatschap per seizoen, de losse lessen en het proefpakket bij bIRDIE.fLIES. Door deelname aan
een of meerdere van deze activiteiten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene
voorwaarden. bIRDIE.fLIES kan ten alle tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste
versie van de algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website, is altijd de geldende versie.
III. Proefpakket Herstelyoga
Het bIRDIE.fLIES proefpakket geeft de deelnemer recht op 3 yogalessen, en kan slechts éénmalig
aangeschaft worden. Het proefpakket is vanaf de dag van aankoop geldig voor 3 aaneengesloten
lessen. Na deze 3 aaneengesloten lessen vervalt dit recht.
IV. Losse les
De losse les geeft recht op 1 losse yogales.
V. Lidmaatschap per seizoen
1. Lidmaatschap per seizoen geeft de deelnemer recht op yogalessen tijdens de periode van
het lidmaatschap.
2. De deelnemer meldt zich aan voor het volgen van de Herstelyogales.
3. Bij aanmelding betaalt de deelnemer het lidmaatschapsgeld via een bankoverschrijving.
Contant geld wordt niet geaccepteerd.
4. Herfstseizoen 2019: 25 september 2019 tot en met 11 december 2019. Zie website voor de
meest actulede data van het seizoen.
5. De ingangsdatum van het lidmaatschap kan verschillen; wanneer men later start betaalt
men een resterend bedrag.
6. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
VI. Lidmaatschap bij minder financiële draagkracht
1. Uitsluitend na overleg met docent Bertine Rosink kan deelnemer voor een lager bedrag
deelnemen aan de lessen. Het lagere bedrag staat beschreven bij punt I-7.
2. Per les zijn er van de 10 plekken 2 plekken beschikbaar voor mensen met minder financiële
draagkracht
3. Verder gelden de bepalingen zoals beschreven bij punt V1-6.
VII. Betalingen
1. Alle lessen bij bIRDIE.flIES moeten betaald worden voorafgaand aan het volgen van de les.
2. bIRDIE.flIES accepteert betalingen via bankoverschrijving. bIRDIE.flIES accepteert geen
contante betalingen. Er kunnen geen betalingen achteraf worden overgemaakt.

3. bIRDIE.flIES behoudt het recht om de prijzen aan te passen.
4. bIRDIE.flIES streeft er naar alle prijsveranderingen van te voren aan te kondigen op de
website.
VIII. Beëindiging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt na afloop van het betreffende seizoen.
2. Het lidmaatschap kan niet tussentijds worden opgezegd.
3. Het lidmaatschap kan niet worden opgeschort door de deelnemer, tenzij er sprake is van
ernstige ziekte of blessure, of zwangerschap. De betalingsverplichting van de deelnemer
vervalt nooit gedurende de opschorting.
IX. Aansprakelijkheid
1. Het bijwonen van de yogales is volledig op eigen risico. bIRDIE.fLIES aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid jegens de deelnemer voor enige schade dan in het geval haar
aansprakelijkheidsverzekering dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot
uitkering overgaat.
2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor
de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
3. bIRDIE.fLIES is niet aansprakelijk voor eigendommen van de deelnemer.
4. De deelnemer is ervan op de hoogte dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's
met zich meebrengt. bIRDIE.fLIES zorgt voor lessen van hoge kwaliteit. Toch loopt een
deelnemer altijd het risico van het oplopen van een blessure tijdens een yogales verzorgd
door bIRDIE.fLIES. Door deel te nemen aan de lessen bij bIRDIE.fLIES, neemt de deelnemer
zelf de verantwoordelijkheid voor dit risico.
5. Om de kans op ongelukken of blessures te verminderen geeft bIRDIE.fLIES de volgende
richtlijnen:
6. Wanneer je een blessure hebt, problemen met je gezondheid, of zwanger bent, raadpleeg
dan eerst een arts voor deelname aan de lessen.
7. Meld mogelijke blessures, gezondheidsproblemen of zwangerschap altijd aan de
desbetreffende docent voor aanvang van de les.
8. Volg de instructies van de docenten zo goed mogelijk op, en pas de houdingen zo nodig
aan.
9. Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen. Stel vragen
wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de
oefening.
X. Lesrooster
1. Het huidige en geldende lesrooster is altijd terug te vinden op de website.
2. bIRDIE.fLIES behoudt zich het recht voor om het lesrooster ten alle tijden te wijzigen.
bIRDIE.fLIES streeft er naar alle roosterveranderingen van te voren aan te kondigen op de
website.
3. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op terugbetaling van reeds betaalde lessen.
4. bIRDIE.fLIES behoudt het recht om lessen te annuleren, of een andere docent in te zetten,
bij ziekte van een docent.
5. bIRDIE.fLIES is gesloten op officiële feestdagen, en soms tijdens de schoolvakanties. Op de
website wordt vermeld wanneer er vakantie is en er geen lessen zijn.
XI. Persoonsgegevens
1. bIRDIE.fLIES verzamelt en bewerkt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig
met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).
2. bIRDIE.fLIES gebruikt deze informatie voor de administratie, en voor communicatie met de
deelnemers; via persoonlijke mail en/of whatsapp / SMS.

3. bIRDIE.fLIES verstrekt de persoonsgegevens van de deelnemers nooit aan derden zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende deelnemer(s).

