
YOGA + REIKI REEKSEN

Annuleringsvoorwaarden + afspraken

Na aankoop van een yogareeks kan deze niet worden terugbetaald.
Wel kan je de reeks schenken aan iemand anders.

Als je eens niet kan komen naar de les, kan je de les inhalen op een ander moment, gedurende 
de periode dat de reeks loopt.

Je mag ook dan de les aan iemand schenken, als je zelf niet op een ander moment kan inhalen.

Als de les niet kan doorgaan door omstandigheden langs onze kant, zullen we een 
inhaalmoment voorzien. Dat inhaalmoment zal je dan ook kunnen bekijken op de spreadsheet. 
Hierover zal je ook een mail ontvangen. Als je de les niet kan inhalen op het inhaalmoment, kan je 
deze inhalen tijdens een andere vaste les gedurende de periode dat de reeks loopt. Als je dat niet 
lukt, kan je de les schenken aan iemand anders.

Uiteraard zullen we ons best doen dat de lessen altijd kunnen doorgaan maar het leven is het 
leven en soms gebeuren er onvoorziene omstandigheden en kunnen we de les niet laten 
doorgaan op het geplande moment. Daarom vragen we je om voor de zekerheid dan ook altijd 
even je mail of de spreadsheet te checken voor je naar de les komt, om er zeker van te zijn 
dat de les doorgaat.

Voor de lessen die doorgaan op de nieuwe locatie in de Eduard van steenbergenlaan zijn er een 
paar afspraken: 

• Een kwartier voor de les zal de deur op een kier staan en vanaf dan ben je welkom voor een 
theetje. Laat je de deur ook op een kier staan voor de volgende? Zo blijft het warm in de gang 
en hoeft er niet steeds gebeld te worden 😘

• Tijdens de dinsdagavondlessen liggen onze kindjes in bed. Mag ik jullie vragen om stil te zijn in 
de gang, alsook een zeker rust te bewaren in de yogazaal, zodat ook zij kunnen genieten van 
de rust in hun bedje? 😊  

• Voor de veiligheid zal de voordeur gesloten worden wanneer de les start. Kijk dus zeker dat je 
op tijd bent voor de les.

Dankjewel alvast om deze afspraken te respecteren en dan hopen we vooral dat het weer een fijne 
yogareeks mag worden!

Vele liefs

Nathalie, Sofie en Jozefien


