
Algemene voorwaarden van de praktijk & yogastudio WEERBAAR OP PAD 

Deelname aan de trainingen / cursussen  /lessen/ coaching bij  Weerbaar op pad  betekent dat men 
akkoord is met de algemene voorwaarden. 

Deelname aan de trainingen / cursussen / lessen/  coaching bij Weerbaar op pad  geschiedt volledig 

op eigen risico van de cursist/cliënt en/of van de ouder(s) c.q. verzorgers van het minderjarige kind.  

De praktijk  weerbaar op pad behoud zich het recht om cursisten/cliënten  te weigeren indien 
hiervoor een  gegronde reden aan ten grondslag ligt. 

Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische/algemene klachten onmiddellijk te melden aan 
de docent /coach. De cliënt verplicht zich ook om op het intakeformulier relevante informatie  te 
noteren. 

Elke cursist /cliënt dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar 
de trainingen / cursussen / lessen/ coaching worden gegeven. 

De aangeboden training/lessen/ coaching en begeleiding van  weerbaar op pad zijn geen vervanging  

van de reguliere gezondheidszorg  en  van een professioneel, medisch of psychologisch advies. 

Deze vorm van training/coaching/lessen zijn niet geschikt voor  volwassene/kinderen waarbij zware 

psychosociale problematiek, psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief 

gedrag een rol spelen.  Neem in dergelijke gevallen contact op met uw huisarts en laat u eventueel 

doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. 

Weerbaar op pad neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze 

omstandigheden een training-/coachings -traject/lessen  zijn aangegaan.                                                               

Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose. 

De praktijk  Weerbaar op pad / de docent / coach/ therapeut kan op geen enkele wijze aansprakelijk 

gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.  Alsmede lichamelijke en 

psychische klachten van de cursist / eventuele schade of opgelopen letsel van welke aard dan ook, 

van de cursist /misgelopen inkomsten/verlies en of diefstal van goederen in en om de  

accommodatie waar de sessie plaats vind. 

De deelnemer/cliënt  is persoonlijk aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is  
toegebracht aan matten, kussens of andere eigendommen van Weerbaar op pad.  
 

Yoga studio Weerbaar op pad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gezondheidsproblemen van 
de leerling. 
Deelname aan genoemde yogalessen en activiteiten geschiedt geheel op eigen  
risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer.  
Deelnemers worden geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. 
Deelnemers dienen zelf  een arts te raadplegen bij twijfel over deelname aan de yogalessen en 
activiteiten om gezondheidsredenen.  
 
 
  
 



Algemene voorwaarden van de praktijk & yogastudio WEERBAAR OP PAD 

Weerbaar op pad zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de 
zorgvuldigheid in acht nemen die naar redelijkheid en billijkheid van de coach/therapeut /docent kan 
worden verwacht. 

U vrijwaart mij tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen 
voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de 
eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die u 
met mij heeft gehad. 

Als de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de coach/therapeut/docent die 
bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is  de coach/therapeut/docent  voor die schade slechts 
aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende 
opdracht.                                                                                                                                                                                 
De eventuele aansprakelijkheidstelling voor geleden schade dient schriftelijk te geschieden binnen 14  
dagen na afronding van de opdracht respectievelijk binnen 14 dagen  na factuurdatum. 

Betalingen worden contant voldaan aan het eind van het gesprek.                                                                    
Wanneer de betaling aan het einde van een gesprek niet wordt voldaan, wordt de factuur naar u 
opgestuurd. Volgens de voorschriften op de factuur kunt u dan alsnog de betaling voldoen.  

De in rekening gebrachte bedragen voor de weerbaarheids– en rots en water training dienen uiterlijk 
op de eerste trainingsdag te zijn voldaan.  
Bij annulering van een weerbaarheids– of rots en water training binnen 7 dagen voor de startdatum 
wordt maximaal 50% van het cursusgeld gerestitueerd. 

Afspraken/lessen  dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos.           

Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van de sessie in rekening gebracht. 

Weerbaar op pad is te allen tijde bevoegd het lesrooster en de prijzen te wijzigen.  
 

 


