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Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden per 1-5-2013
Algemeen
Deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden, verder te noemen 'voorwaarden' zijn van toepassing op activiteiten van 
Pureyoga,  zoals  yogalessen,  yogaopleiding  Anatomie  en  Fysiologie  met  Yoga,  de  docentenopleidingen 
Purekinderyoga, Puretieneryoga en Purezwangerschapsyoga, workshops, bijscholingen en andere diensten, verder te  
noemen 'activiteiten'.  Deze voorwaarden worden via  de website  van Pureyoga; www.pureyoga.nl,  en via e-mail  
gecommuniceerd en kan op verzoek ook schriftelijk worden toegezonden via de post. 

Inschrijving
Inschrijving als deelnemer voor één van de genoemde activiteiten geschiedt schriftelijk, waaronder per e-mail, bij  
Pureyoga. Middels inschrijving ga je als deelnemer akkoord met deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden. De  
factuur die je daarop ontvangt is meteen de bevestiging van je inschrijving en per direct verschuldigd.

Pureyoga  houdt  een minimaal  en een maximaal aantal  deelnemers  aan.  Over  onder-  en overinschrijving wordt 
schriftelijk gecommuniceerd. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de activiteit geannuleerd. Bij overinschrijving zijn 
er verschillende mogelijkheden:

• Op basis van volgorde van moment van inschrijving kun je op de wachtlijst voor de geplande activiteit worden 
geplaatst. Zodat wanneer iemand mocht annuleren je alsnog in de geplande activiteit kunt deelnemen;

• Bij voldoende overinschrijvingen zal in onderling overleg naar alternatieve mogelijkheden worden gezocht. Enig 
voorbehoud dient dan wel te worden gemaakt ten aanzien van data, tijdstippen, (gast)docenten en prijs. Hierover 
wordt uiteraard vooraf met je gecommuniceerd, zodat je kunt beslissen of je je opnieuw inschrijft.

Betaling
Je verplicht je bij inschrijving tot het betalen van het cursusgeld. Het cursusgeld voor de betreffende activiteit staat  
vermeldt  op  de website  of  kan via  e-mail  opgevraagd  worden.  Bij  inschrijving  dient  per  direct  een bedrag  als  
inschrijfgeld te worden voldaan via girorekeningnummer 4203404 t.n.v. R.R. Vierhoven. 

De hoogte van het bedrag van het inschrijfgeld is afhankelijk van de activiteit waarvoor wordt ingeschreven, hierover  
wordt vooraf gecommuniceerd. De hoogte van het inschrijfgeld van yogaopleidingen en yogadocentenopleidingen is  
twintig procent (20%) van het totaal verschuldigde bedrag. Van alle overige activiteiten geldt het totaal verschuldigde 
bedrag als inschrijfgeld.

Het restant van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de start van de 
activiteit te zijn voldaan. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, behoudt Pureyoga zich het recht je de toegang 
tot  de activiteit  te  weigeren totdat  aan de betalingsverplichting is  voldaan.  Het  cursusgeld is  dan onverminderd 
verschuldigd. De betalingstermijn op facturen van Pureyoga verloopt op de vervaldatum, de vervaldatum is veertien 
(14) kalenderdagen na factuurdatum.

Annulering
Pureyoga houdt zich het recht voor de activiteit bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren, waarover schriftelijk via  
e-mail wordt gecommuniceerd. 

Mocht je om bepaalde redenen genoodzaakt zijn zelf te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

• Pureyoga accepteert alleen annuleringen wegens zwaarwichtige redenen;

• De annulering dient schriftelijk, waaronder per e-mail, met opgave van redenen te geschieden;

• Annulering geeft geen recht op wijziging van activiteit, moment van uitvoering van activiteit of andere aanpassing;

• Afwijkingen hierop worden niet als annulering geaccepteerd. 

Let op! Het moment van annulering kan invloed hebben op de mogelijkheid tot restitutie. Kijk hiervoor bij ‘Restitutie’. 

Restitutie
Bij annulering van de activiteit door Pureyoga bij onvoldoende aanmeldingen wordt het reeds voldane cursusgeld  
volledig gerestitueerd, inclusief het inschrijfgeld. 

• Restitutie van cursusgeld is daarnaast slechts mogelijk wanneer je de inschrijving dertig (30) kalenderdagen of 
meer vóór aanvang van de activiteit schriftelijk of via e-mail annuleert, met opgave van redenen. Bij annulering 
vóór de periode van dertig kalenderdagen voorafgaand aan de activiteit wordt het bedrag van het inschrijfgeld niet 
gerestitueerd, maar is op dat moment verschuldigd als annuleringskosten. 

• Wanneer je binnen deze periode van dertig kalenderdagen voorafgaand aan de activiteit annuleert of aanmeldt, 
wordt  er geen restitutie verleend. Ook na aanvang van de activiteit  is  geen restitutie meer mogelijk, ook niet 
wanneer je als deelnemer van een activiteit tussentijds stopt betreffende activiteit of opleiding. Op dat moment 
blijft het cursusgeld onverminderd verschuldigd.
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Kosten bij overschrijding van de betalingstermijn
Indien  je  niet  tijdig  tot  (algehele)  betaling  overgaat  ben  je  in  verzuim,  zonder  dat  daarvoor  een  nadere 
ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal Pureyoga je een  
eerste  kosteloze aanmaning sturen,  met een verzoek  om alsnog binnen veertien  (14)  kalenderdagen  te  betalen.  
Wanneer  deze  termijn  verstrijkt  zonder  dat  Pureyoga  het  verschuldigde bedrag heeft  ontvangen,  ontvang je  een 
tweede aanmaning waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van de betalingstermijn van deze aanmaning 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht. 

Wanneer  incassomaatregelen moeten worden genomen,  ben je  wettelijk  verplicht  alle  in redelijkheid gemaakte,  
gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelijke  
incassokosten wordt  berekend op grond van het  Besluit  vergoeding voor  buitengerechtelijke  incassokosten.  Voor 
vorderingen  tot  €  2.500,-  betekent  dit  een  mogelijke  vergoeding  van  maximaal  vijftien  procent  (15%)  van  de  
hoofdsom, met een minimum van € 40,-. 

Wanneer je na de tweede aanmaning nog steeds nalatig bent het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Pureyoga  
haar vordering op jou overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met de openstaande 
vordering  van  Pureyoga  moeten  worden  gemaakt  voor  rekening  jou,  evenals  de  kosten  van  een  eventuele  
gerechtelijke procedure.

Tussentijds stoppen met- en voortzetting van een opleiding
Tussentijds  stoppen  met-  en  voortzetting  van een  opleiding  is  onder  voorwaarden  mogelijk,  na  overleg  en  met 
schriftelijke goedkeuring van Pureyoga Let op: dit geldt specifek niet voor activiteiten als yogalessen, bijscholingen,  
workshops of trainingen.

• Voortzetting van de betreffende opleiding is alleen mogelijk  wanneer de startdatum van de hervatting van de 
opleiding uiterlijk één kalenderjaar na de startdatum van de oorspronkelijke inschrijving plaatsvindt.

• Uiterlijk dertig (30) kalenderdagen vóór aanvang van de hervatting van de opleiding dient opnieuw inschrijfgeld te 
zijn voldaan. De actuele hoogte van het inschrijfgeld wordt voorafgaand aan de start van de opleiding via e-mail  
gecommuniceerd.

• Door Pureyoga wordt beoordeeld welke onderdelen nog of nogmaals dienen te worden gevolgd om in aanmerking  
te komen voor certifcering. Over de te volgen onderdelen is opnieuw het cursusgeld verschuldigd. Voorafgaand 
aan  de  start  van  de  opleiding  wordt  over  de  hoogte  van  het  dan  verschuldigde  bedrag  via  de  e-mail 
gecommuniceerd.

Lesmateriaal
Gebruik van materialen zoals een yogamatje tijdens de activiteiten zijn inbegrepen. Je dient tijdens de activiteiten 
gemakkelijk zittende kleding te dragen, waarvoor je zelf dient zorg te dragen. Een kleedruimte is aanwezig. Een kopje  
thee of koffe wordt je aangeboden, voor etenswaar dien je zelf te zorgen. 

Inbegrepen bij het cursusgeld voor een opleiding is een opleidingswijzer die zal worden uitgereikt tijdens de eerste  
lesdag en tijdens de loop van de opleiding steeds zal worden aangevuld. Indien je tussentijds stopt met de opleiding, 
stopt ook de aanvulling van de betreffende opleidingswijzer, aangezien de inhoud ervan onlosmakelijk verbonden is  
met de respectievelijke lesdagen. Bij workshop, bijscholing of training wordt een syllabus uitgereikt. 

Certificering
Je  kunt  een  certifcaat  behalen  voor  yogaopleidingen,  yogadocentenopleidingen,  workshops,  bijscholingen  en 
trainingen  bij  succesvolle  afronding  van  het  traject.  Hiervoor  gelden  voor  elk  afzonderlijk  traject  specifeke 
voorwaarden, die voorafgaand via de website en / of e-mail worden gecommuniceerd. Deze voorwaarden worden 
strikt gevolgd door Pureyoga, onder andere in verband met erkenning door de Vereniging Yogadocenten Nederland.

Aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijke en/ of psychische klachten dien je je  
huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan de docent kenbaar gemaakt te  
worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot een activiteit te 
weigeren. 

Pureyoga  is  niet  aansprakelijk  voor  letsel  en/  of  schade  aan  personen  en/  of  eigendommen,  evenmin  is  zij  
aansprakelijk  voor  diefstal  en/  of  vermissing  van  persoonlijke  goederen  tijdens  de  door  haar  georganiseerde 
activiteiten. 

Voorbehoud
Pureyoga behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, programma en/ of één of  
meer lesdagen van een activiteit  door een andere docent te laten verzorgen dan via de website of anderszins is  
gecommuniceerd. Over wijzigingen van deze aard wordt vooraf via e-mail en/ of de website gecommuniceerd.
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