
Deelname aan de lessen van Yoga Centrum Dongen betekent dat je akkoord gaat met de 
Algemene Voorwaarden. 
 
Inschrijving 

 1. Inschrijven kan door te mailen naar info@yogacentrumdongen.nl. Je ontvangt dan 
instructies om je in te schrijven in Momoyoga, het online ledensysteem. 
Inschrijving is definitief als de inschrijving in Momoyoga volledig is ingevuld en 
een lessenkaart of abonnement is aangekocht. 

Betaling 
 2. Betaling van een 10-lessenkaart gebeurt vooraf online via Momoyoga met behulp 

van iDeal of per overboeking naar IBAN: NL69 KNAB 0411 5903 24 t.n.v.  Yoga 
Centrum Dongen o.v.v. je naam en de les. Restitutie van het lesgeld is niet 
mogelijk. 

 3. Betaling van een losse les gebeurt vooraf online via Momoyoga met behulp van 
iDeal. 

 4. Betaling van het abonnement gebeurt online via Momoyoga door middel van 
automatische incasso waarvoor bij inschrijving vooraf toestemming gegeven is. 

 5. De klant vult hiervoor de bankrekening gegevens in, in het Momoyoga account en 
ondertekent een machtigingsformulier dat per mail wordt toegezonden. Dit 
formulier wordt in de eerstvolgende les, of per mail, ingevuld wordt teruggegeven. 

Opzegging 
 6. 10-lessenkaarten zijn 6 maanden geldig. De kaart verloopt automatisch na 6 

maanden. Resterende lessen vervallen, tenzij anders is afgesproken. 
 7. Bij zwangerschapsyoga is de kaart de gehele zwangerschap geldig. Bij niet 

volledig gebruik van de 10-lessenkaart zijn de resterende lessen te gebruiken 
voor overige aangeboden lessen. 

 8. Een abonnement is een doorlopend maandabonnement. Dat wil zeggen dat het 
abonnement stilzwijgend automatisch verlengd wordt. De factuur- en incasso dag 
is gelijk aan de ingangsdag van het abonnement. 

 9. Het abonnement is per maand opzegbaar via info@yogacentrumdongen.nl, met 
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dat houdt in, dat zodra het 
abonnement wordt opgezegd, het wordt stopgezet in Momoyoga. Het abonnement 
is dan nog 1 maand geldig, en deze maand wordt per direct geïncasseerd. Na deze 
maand stopt het abonnement automatisch. 

Geldigheidsduur en inhalen van lessen 
 10.We proberen zoveel mogelijk ook in alle vakanties lessen aan te bieden. 

Desondanks is het mogelijk, dat Yoga Centrum Dongen enkele dagen of weken per 
jaar gesloten is. Dit staat vermeld op de website 
(www.yogacentrumdongen.nl/lesrooster) en op het lesrooster van Momoyoga. 

 11.Gemiste lessen kunnen ingehaald worden, bij voorkeur binnen 3 maanden, en 
alleen zolang het lidmaatschap actief is. Bij opzegging van het lidmaatschap, 
kunnen alle inhaallessen in de laatste maand alsnog ingehaald worden. Zodra er 
geen geldige strippenkaart en geen actief abonnement meer is, vervallen alle 
resterende lessen. 

 12.Abonnementen en 10-lessenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, 
tenzij anders is aangegeven, bijvoorbeeld in een actieperiode. 

Afmelden voor een les 
 13.Je kunt een les tot vier uur voor aanvang afmelden door je deelname te annuleren 

via Momoyoga. Lukt dat niet stuur dan een mail aan info@yogacentrumdongen.nl 
zodat een ander de kans krijgt deze les nog te  volgen. 

 14.Vergeet je de les te annuleren, dan wordt deze van je lessen-tegoed afgeschreven.  
Aansprakelijkheid 

 15.Yoga Centrum Dongen is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures 
en/of ongevallen. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij 
twijfel aan de gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te 
raadplegen. 

 16.Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten moet je de docent informeren vóór 
aanvang van de les. 



 17.Yoga Centrum Dongen is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of 
diefstal van eigendommen. 

Overige 
 18.Yoga Centrum Dongen behoudt zich het recht voor om haar prijzen, voorwaarden 

en rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster 
worden tijdig via de website gecommuniceerd. 

 19.De yogaruimte op blote voeten of op kousen betreden; schoenen kunnen bij de 
ingang in de hal blijven staan. 

 20.Yoga Centrum Dongen behoudt zich het recht voor de toegang tot de lessen van 
een deelnemer te weigeren zonder opgave van reden. 

Privacy 
       21.Yoga Centrum Dongen behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en 
 vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het 
 ledensysteem Momoyoga en nooit met derden gedeeld. Zie ook het privacy 
 statement op de website.  
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