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Betaling en opzegging
Je koopt een strippenkaart online.
Je strippenkaart is 12 weken geldig.
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
Er geldt een opzegtermijn van 2 weken.
Lessenkaart
De eerste twee lessen mag je volgen voor 15 euro. Je meldt je online aan middels een
proefles die je aankoopt voor €15 euro. Dit doe je door middel van een account
aanmaken en de proefles bij je les van keuze aan te schaffen.
Hierna kun je kiezen tussen een losse les, 10 lessenkaart of 20 lessenkaart voor 2 x per
week.
Om zeker te zijn van je plek dien je je vooraf aan te melden.
Ben je aangemeld voor een les en ben je er niet? Je les komt dan te vervallen.
Een abonnement of strippenkaart is persoonsgebonden en dus niet te volgen met
meerdere personen.
Overzicht prijzen
10 lessenkaart - € 129,- - 12 weken geldig
20 lessenkaart - € 230- - 2x per week yoga – 12 weken geldig
Studentenkaart 10 lessen - € 100,- - 12 weken geldig
Losse les - € 15,- - 1 les
Losse les student (op aanvraag) - € 10,- - 1 les

Annuleren en inhalen van lessen
Let op: Lessen kunnen alleen ingehaald worden tijdens een actief lopend lessenkaart.
Een strippenkaart is 12 weken geldig. Hierna komen de lessen te vervallen.
Je mag via Fitmanager zelf je lessen vooraf inplannen en wisselen.
Mocht je een keer niet kunnen geen probleem. Om ervoor te zorgen dat iemand anders
jouw plek kan innemen, kun je de ochtendles annuleren tot 12 uur van te voren en de
avondles 4 uur. Zo geef je iemand anders een moment van rust cadeau!
Zit je in een vaste groep en heb je een vakantie geboekt? Annuleer dan ook je
reservering van de les direct. Zo geef je iemand anders ruim op tijd de gelegenheid om
jouw plek over te nemen.

Medisch
Het kan natuurlijk zijn dat je om medische redenen (tijdelijk) geen lessen meer kunt
volgen. Uiteraard kun je ons dan mailen en zijn er veel dingen mogelijk. Het is geheel
afhankelijk van de situatie, maar we helpen je graag. Mail
naar mailto:info@biancacoorengel.nl

Workshops
• Je plekje voor een workshop is definitief na ontvangst van de betaling.
• Kan je er toch niet bij zijn, laat ons dit z.s.m. weten via de mail
• Annuleer je:
Binnen 3 dagen van de workshop, restitutie van lesgeld is niet mogelijk
Tussen 3-7 dagen voor de workshop geldt een gedeeltelijke terugbetaling (50% terug)
Langer dan 7 dagen voor de workshop geldt ook een gedeeltelijke terugbetaling (75%
terug)
Overig
Tijdens vakantie zijn we gewoon open en geldt vaak een aangepast rooster. Er zijn
hierin geen aanpassingen in het abonnement.
• Wijzigingen over de lessen en andere informatie zijn te vinden op onze website bij
het rooster. Daarnaast houden we je op de hoogte in de nieuwsbrief. Nog geen lid van
onze nieuwsbrief, meld je hier aan!
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Voorwaarden
Het volgen van een yogales of workshop Bianca Coorengel | Ervaar Rust is op eigen
risico. De studio en docent is niet aansprakelijk voor eventuele kosten van opgelopen
schade of letsel. Tevens ben je verantwoordelijk voor je eigen spullen.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de
betreffende docent vóór aanvang van de les of workshop.
Luister goed naar de instructies van de betreffende docent.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Wanneer je je inschrijft voor een abonnement of les, ga je akkoord met de voorwaarden
gesteld in dit document ‘Betaling en voorwaarden’.
Deze voorwaarden kunnen veranderen. Houd de website in de gaten of vraag ernaar.

