Algemene voorwaarden
Inschrijving
1. Inschrijving vindt plaats door het ingevuld verzenden van het inschrijvingsformulier op de
website www.fuelup.yoga. Op de inschrijving zijn de onderstaande algemene voorwaarden van
toepassing.
2. Een inschrijving via de website is bindend, ook zonder de aanwezigheid van een handtekening.
De inschrijver verstrekt hiervoor de benodigde gegevens betreffende hem/haarzelf. Met deze
informatie wordt strikt vertrouwelijk omgegaan.
Betalings- en annuleringsvoorwaarden
3. Door inschrijving verplicht de inschrijver zich om de prijs van het yoga weekend te voldoen. De
deelnemer dient het volledige bedrag uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail
te hebben overgemaakt op KNAB bankrekeningnr: NL81 KNAB 0256 5059 26 ten name van
Yoga Studio Apeldoorn, o.v.v. voornaam, achternaam en het factuurnummer. Bij inschrijving
korter dan 14 dagen van tevoren dient de factuur in elk geval voor aanvang van het yoga
weekend te zijn voldaan.
4. Bij niet tijdige en/of onjuiste betaling heeft de organisatie van het fuelup.yoga weekend het
recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar
betalingsverplichting.
5. Bij annulering tot één maand voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag
teruggestort. Vanaf één maand voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt
geen geld teruggegeven. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
6. Bij verhindering kan, in overleg met de organisatie, iemand anders deelnemen dan de
aangemelde.
7. De organisatie van het fuelup.yoga weekend heeft het recht het weekend te annuleren indien
daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte, overmacht of onvoldoende deelnemers
(minder dan 9). In geval van annulering door de organisatie heeft de deelnemer recht op
volledige terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige
andere compensatie of schadevergoeding.
Eigen risico en aansprakelijkheid
8. Deelname aan het fuelup.yoga weekend is geheel voor eigen risico. De organisatie van het
fuelup.yoga weekend is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van
de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel voor, tijdens of na het
weekend.
Portretrecht
9. Bij deelname aan een door fuelup.yoga georganiseerd evenement wordt fotomateriaal
geschoten. Indien de deelnemer niet gefotografeerd wil worden dient dit vooraf aangegeven
te worden. Dit geldt ook voor eventueel videomateriaal.

