
 

 

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN       april 2020 
Online les Mindful Bewegen & Zijn 
 
Aanmelding yogalessen 
Geef je interesse door via de mail. Je ontvangt dan een link om je aan te melden. Je kunt je aanmelden voor een 
enkele les of meerdere lessen. Ben je nieuw, dan is de eerste les een gratis proefles. 
Na ontvangst van je aanmelding en de betaling kun je deelnemen aan de les. Door je aan te melden ga je akkoord 
met de voorliggende algemene voorwaarden. De privacyverklaring kan je vinden op www.joycelakwijk.nl 
 
Online les 
Met ingang van 2 april geef ik online les vanuit yogacentrum Bara N53 in Zutphen 
De les is wekelijks op donderdag van 20.00 – 21.00 uur 
Het voordeel van online is dat je 2 mogelijkheden hebt:  

- de les LIVE volgen; 
- de les op een later door jezelf gekozen tijdstip volgen. 

Eventuele wijzigingen worden tijdig doorgegeven.  
 
Prijzen miv 1 april 2020         
 

Proefles  gratis 

1. Maandbedrag €   40,-    

2. Losse les €   11,- 

3. Skypesessie per 30 minuten €   25,- 

 
De bedragen zijn inclusief 9% BTW.  
 
Wijze van betalen 
Het lesgeld wordt voorafgaand aan de start van je lessen betaald, door overmaking op mijn bankrekening. 
Voorafgaand stuur ik je een factuur. Het rekeningnummer is NL93 TRIO 0198 4829 65 ten name van Favier en/of 
Lakwijk vof onder vermelding van je naam en het factuurnummer.  
 
Knipkaart 
Heb je nog een knipkaart, dan mag je die ook eerst opmaken. 
 
Annulering les(sen) door mij  
Joyce heeft het recht een les te annuleren indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals onvoldoende deelnemers, 
ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Joyce heeft de deelnemer recht op terugbetaling 
van de reeds betaalde maar nog niet afgenomen lessen.  
 
Gezondheid en blessures 
Je verklaart niet bekend te zijn met feiten en/of omstandigheden die een aanwijzing zijn voor een gezondheidsrisico 
bij het leveren van fysieke of mentale inspanning. 
Joyce Lakwijk is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, letselschade of ongemakken opgelopen tijdens de 
lessen 
 
En nog wat huishoudelijke mededelingen 
 
Gezondheid en blessures 
Als je specifieke klachten of lichamelijke beperkingen hebt, bespreek ze dan met de docent. Denk aan hoge  



 

 

 

 
bloeddruk, nek-, rug- en schouderklachten, hypermobiliteit of psychische klachten. Overleg in geval van twijfel met 
je huisarts, specialist of therapeut over deelname aan de les. Altijd geldt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je 
eigen lichaam en dat je je grenzen dient te respecteren. Voor vrouwen: Doe het tijdens je menstruatie rustig aan. 
Vertel het de docent wanneer je zwanger bent. 
 
Joyce Lakwijk     06-12219897 
De Hof 4      www.joycelakwijk.nl 
7218 LB  Almen     info@joycelakwijk.nl 
 
 
 


