
ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Eigen risico en Aansprakelijkheid
1.1 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen verantwoording en risico van de deelnemer. De deelnemer is 
voor eventueel letsel voor, tijdens en na de les zelf verantwoordelijk. De deelnemer wordt geadviseerd de (huis)arts te 
raadplegen bij twijfel aan zijn/haar gezondheid. 

1.2. Iedere deelnemer kan lichamelijke klachten, blessures of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge 
bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.) vooraf aan de les melden aan de docent. Echter, de docent is in geen geval 
aansprakelijk voor ontstaan letsel voor, tijdens of na de les, daar de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar 
lichaam. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de 
docent en behandelaar daarvan op de hoogte. 

1.3. Vera Develing / Connectyin is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, 
noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les. Schade die door de deelnemer al dan niet 
opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Vera Develing / Connectyin, 
dient te worden vergoed. 

2 Aanbod
2.1Yogalessen – Lessenserie, Losse les en Proefles
2.1.1. Yogalessen worden in series van 10 of 6 lessen aangeboden. Een lessenserie van 10 lessen kost €110 en een 
lessenserie van 6 lessen kost €72 tenzij anders overeengekomen met of tenzij anders vermeld door Vera Develing / 
Connectyin. Het is in overleg mogelijk tijdens een lessenserie van 10 lessen vooraf 6 lessen te betalen. De kosten voor 6
lessen zijn €72. Het risico van deelname en het volgen van de lessen ligt bij de deelnemer. 

2.1.2. De deelnemer committeert zich voor de duur van de lessenserie en is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet 
volgen van de lessen. 

2.1.3. Het is mogelijk losse lessen te volgen indien hier plaats voor is. De kosten voor een losse les zijn €12,50.

2.1.4. Het is mogelijk in te stromen in een lopende lessenserie indien hier plaats voor is. Een proefles kost €8 en dit 
wordt naar rato verrekend indien binnen een week besloten wordt deel te nemen aan de overige lessen in de lopende 
serie. 

2.1.5. Een les duurt 75 minuten. De deelnemer wordt gevraagd tijdig aanwezig te zijn om zo verstoring van de les te 
voorkomen. 

2.1.6. Gemiste lessen als gevolg van ziekte, vakantie of andere redenen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip 
ingehaald worden binnen de lopende lessenserie, mits tenminste 24 uur van tevoren gemeld per mail of telefonisch. 
Indien er niet tijdig wordt afgezegd, vervalt deze optie en is het risico voor de deelnemer.

2.1.7. In verband met de groepsgrootte geldt de inschrijving via vera.connectyin@gmail.com of  www.connectyin.com

2.1.8. De betaling dient voor het begin van de les of lessenserie voldaan te zijn.

2.1.9. Er zijn in principe geen lessen tijdens de schoolvakanties. Bij voldoende animo zal er, indien Vera Develing / 
Connectyin beschikbaar is, lesgegeven worden gedurende de schoolvakanties zoals deze gelden in de regio Ede en 
Wageningen. Hiervan wordt de deelnemer op de hoogte gebracht tijdens de les, via de mail, website en facebook.

2.2 Workshops 
2.2.1. Hieronder worden op het moment van schrijven Yin XL, Fascia Sunday en Yin & Klankreis verstaan.

2.2.2. Op de website van Connectyin staat vermeld wat de workshop inhoudt, waar deze plaatsvindt en hoeveel deze 
kost.

2.2.3.  Een deelnemer kan deelnemen aan een workshop nadat deze zich vooraf bij Vera Develing / Connectyin heeft 
ingeschreven en heeft betaald. Inschrijving kan via vera.connectyin@gmail.com of via www.connectyin.com  . Een 
plaats in de workshop is gegarandeerd nadat Vera Develing / Connectyin de betaling heeft ontvangen. 

3 Betaling
3.1. Voor deelname aan een les, lessenserie of workshop moet vooraf betaald worden. Betaling kan worden gedaan via 

http://www.connectyin.com/
http://www.connectyin.com/contact


bankoverschrijving of contant.

3.2. Bij niet of niet tijdige betaling heeft Vera Develing / Connectyin het recht om de invorderings- en incassokosten op 
de deelnemer te verhalen. 

3.3. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Vera Develing / Connectyin 
het recht deelname aan een les van de aangemelde deelnemer te weigeren.

4 Annulering
4.1. Annulering vanuit Vera Develing / Connectyin
4.1.1 Vera Develing / Connectyin behoudt zich het recht voor om een geplande les, lessenserie of workshop te 
annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld van een lessenserie of workshop naar 
rato gerestitueerd worden. Indien een les geannuleerd wordt, zal hiervoor een alternatief geboden worden, tenzij de 
deelnemer zich had aangemeld voor een losse les of proefles. In dat geval wordt er in overleg een nieuw moment 
gekozen om de losse les dan wel proefles te volgen.

4.1.2. Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan een
les komen te vervallen of wordt er gezorgd voor vervanging door een gekwalificeerde yogadocent. Hier wordt u per 
mail en/of telefonisch van op de hoogte gesteld. Indien de les wordt geannuleerd door Vera Develing / Connectyin – zie 
4.1.1.

4.2. Annulering vanuit deelnemer
4.2.1 Indien een privésessie binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie doorbelast
aan de deelnemer. 

4.2.2 Tot 24 uur voor de geplande workshop datum kan de deelnemer de deelname kosteloos annuleren. Dit kan via 
vera.connectyin@gmail.com of www.connectyin.com  .

4.2.3 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 24 uur voor een geplande lessenserie of workshop annuleert, wordt 
geen restitutie verleend en is het risico voor de deelnemer. Het is dan wel mogelijk, mits tenminste 24 uur voorafgaand 
aan de workshop, een workshop te verzetten naar de eerstvolgende mogelijkheid. Het bedrag wordt dan niet 
ingehouden. Deze optie is eenmalig mogelijk. 

4.2.4 Indien de deelnemer zijn aanmelding binnen 24 uur voor een geplande les annuleert, wordt geen restitutie 
verleend en is het risico voor de deelnemer. Het is dan ook niet mogelijk een les in te halen of gebruik te maken van een
alternatief aanbod indien inhalen binnen de lopende serie niet lukt. 

4.2.5 Een andere optie in het geval van 4.2.3 of 4.2.4 is dat de deelnemer de les doorgeeft aan iemand anders, 
bijvoorbeeld een vriend, vriendin, collega, familielid. De betaling wordt door de deelnemer zelf geregeld. 

4.2.6 Indien een deelnemer deelneemt aan en betaalt voor een losse les, is het bieden van een alternatief vanuit Vera 
Develing/ Connectyin niet aan de orde. De losse les kan op een ander moment gepland en gevolgd worden. Het 
eventuele reeds betaalde lesgeld, zal worden gerestitueerd.

4.2.7. Indien de deelnemer tot 24 uur voor aanvang van een les zijn deelname annuleert, is het mogelijk in overleg de 
les in te halen tot en met de laatste lesdatum van de lopende reeks. Indien dit niet mogelijk is, wordt in overleg een 
alternatief aangeboden. Lukt dit niet, wordt er geen overeenstemming bereikt, dan is het risico voor de deelnemer en 
vervalt de les als ook het alternatieve aanbod.  

5 Persoonsgegevens
5.1. Vera Develing / Connectyin verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, 
voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Vera Develing / Connectyin gaat zorgvuldig met 
deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens.

5.2. Vera Develing / Connectyin gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer(s) op de 
hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen 
prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Vera Develing / Connectyin, kan dat schriftelijk worden 
medegedeeld via e-mail aan: vera.connectyin@gmail.com. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval 
mogelijk niet van alle diensten en producten van Vera Develing / Connectyin gebruik kan worden gemaakt.

5.3 Vera Develing / Connectyin geeft de persoonsgegevens van de deelnemer(s) nooit zonder voorafgaande schriftelijke

http://www.connectyin.com/


toestemming door aan derden. 
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