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1.  BOEKINGS EN ANNULERINGSVOORWAARDEN  
 

1.1. Bij het definitief reserveren en/of het betalen van de aanbetaling verklaart de deelnemer zich 

akkoord met de voorwaarden. 

 

1.2. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor het yogaweekend plaats te 

vinden. Het restant dient op locatie voor vertrek bij Hotel Zonne betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling 

heeft Yogabeach het recht de reservering te laten vervallen.  

 

1.3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling. 

 

1.4. Deelname aan het programma geschiedt op vrijwillige basis. Deelnemers zijn vrij om af te zien van 

het te volgen programma.  

 

1.5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. 

De aanbetaling van € 100 is niet-restitueerbaar.  

 

1.6. Kun je als deelnemer zelf het yogaweekend niet bijwonen dan is het mogelijk een vervangende 

deelnemer in plaats te stellen. De gegevens van de vervangende deelnemer worden verzocht uiterlijk 

1 dag voor aanvang schriftelijk te zijn doorgegeven aan Yogabeach. 

 

1.7. Yogabeach heeft het recht het yogaweekend te annuleren indien daartoe gegronde redenen 

bestaan, zoals: onvoldoende deelnemers, ziekte of overmacht (meer over overmacht in artikel 2.  

 

1.7.1 In geval van onvoldoende deelnemers is de uiterlijke datum van annulering door Yogabeach 14 

dagen voor aanvang van het yogaweekend. De overeenkomst kan door Yogabeach onmiddellijk 

worden opgezegd, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal deelnemers. 

Yogabeach zal altijd proberen alsnog het yogaweekend uit te voeren om teleurstellingen te 

voorkomen. Zij overlegt dan eerst met de deelnemers en kan bijvoorbeeld de volgende 

mogelijkheden aanbieden:  

 

1.7.2 In geval van annulering door Yogabeach heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het 

reeds betaalde deelnamegeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of 

schadevergoeding.  

 

1.8. Yogabeach heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname 

aan het yogaweekend. 
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2. OVERMACHT EN WIJZIGINGEN  
 

2.1 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die 

onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle 

voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, een en ander zoals bedoeld is in artikel 7:504 

derde lid sub b van het Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, 

brand, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, 

epidemieën en pandemieën, oproer, opstanden, overstromingen, faillissement van 

samenwerkingspartijen, staking van luchtvaart- of luchthaven personeel of van personeel van de 

accommodatie dan wel van betrokken vervoerders, of andere dienstverleners, of als vervoer 

bijvoorbeeld door sluiting van een haven of door de weersomstandigheden onmogelijk is, of door 

andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, 

maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grond- en brandstoffen door 

derden en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden.  

 

2.2 In het geval dat Yogabeach al dan tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal zij de deelnemers een wijzigingsvoorstel voorleggen, 

zoals een andere periode. Yogabeach heeft het recht dit naar eigen inzicht vorm te geven.  

 

 

3. AANSPRAKELIJKHEID  
 

3.1. Yogabeach en de verkozen accommodatie zal zorg dragen voor een goed en respectvol 

verloop van het yogaweekend.  

 

3.2. Deelname aan het yogaweekend  is geheel op eigen risico. Yogabeach en de verkozen locatie 

zijn niet aansprakelijk voor letsel en / of schade als gevolg van het verblijf en / of de activiteiten van 

de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.  

 

 

4. MEDISCHE DISCLAIMERS  
 

4.1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter 

vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en / of 

psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.  

 

4.2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als u een lichamelijke klacht heeft. 

Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.  

 

4.3. Bent u zwanger? Laat dit dan voorafgaand aan de les aan de docent weten.  

 

4.4. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.  

 

 

5. HUISREGELS  
 

5.1. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is 

de belangrijkste kernwaarde. Yogabeach is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat 

deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar. 

 

5.2. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het yogaweekend 

uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Yogabeach en andere deelnemers 


