
 

                                              

Algemene voorwaarden 2017 /2018 

1. Algemeen 

- Deelname aan de kinderyoga lessen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 

- Bij opgave van bepaalde (medische) redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan 

de reguliere lessen. Dit omwille van de veiligheid van het kind zelf of andere kinderen, verstoring van de groep, 

e.d. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers en er zal indien mogelijk en gewenst een aangepast 

aanbod voorgesteld worden. 

 

2. Aanmelding 

- U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Deze kunt u vinden op de website: www.youniqidz.nl, 

ontvangen tijdens de lessen, telefonisch of per mail aanvragen. 

- Het verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat we 

hiermee rekening kunnen houden tijdens de lessen. Zo nodig zal ik vooraf met u in gesprek gaan om 

bijzonderheden nader te bespreken. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg 

hebben dat YouniQidz deelname aan de lessen ontzegt. Dit omdat de veiligheid dan niet meer te waarborgen is.  

- Een les gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen zal ik u op de hoogte stellen en 

eventueel betaald lesgeld retourneren of de mogelijkheid bieden in te stromen in een andere lesgroep, indien 

gewenst. 

- Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Wanneer er niet direct plaats is, dan zal uw kind op de wachtlijst 

komen te staan. U wordt hierover geïnformeerd.  Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan wil ik u 

vragen dit zo spoedig mogelijk aan mij door te geven.  

 

3. Tarieven en betalingen 

- De tarieven zijn op te vragen en staan vermeld op de website. 

- Na inlevering van het inschrijfformulier gaat de betalingsplicht van start. 

- Wanneer een ouder/verzorger de betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt YouniQidz zich het recht voor 

een lid de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 

 

4. Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid 

- Wanneer uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de les 

telefonisch of per mail door te geven. 

- Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg, op voorwaarde dat ouders/verzorgers het kind voorafgaande 

aan de gemiste les heeft afgemeld en als er nog een bij het kind passende lesgroep draait in die week. Een andere 

mogelijkheid is dat broertje/zusje of vriendje/vriendinnetje aan de les die anders gemist wordt deelneemt. 

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. 

- Indien een kind om gegronde medische redenen gedurende langere tijd geen lessen kan volgen, kan de betaling 

tijdelijk worden stopgezet. Er kan om hiervoor in aanmerking te komen gevraagd worden een medische verklaring 

te overleggen van de huisarts of behandelend specialist. 

- In andere gevallen dat uw kind voor een langere tijd niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een 

goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wil ik u verzoeken dit zo spoedig mogelijk door te geven. 

 

5. Afwezigheid docente 

- Indien de docente een keer niet in staat is een les te verzorgen, wordt u hierover zo spoedig mogelijk 

geïnformeerd. Indien mogelijk zal een vervangend docent de les verzorgen. 

http://www.youniqidz.nl/


- Op vrijdag 8 december, 30 maart en 22 juni is de ruimte niet beschikbaar, vanwege de yinyoga docentenopleiding 

die dan verzorgd wordt. Er zal op deze data uitgeweken worden naar een andere ruimte in het pand of naar een 

andere datum gezocht worden om de les in te halen. 

 

6. Bereikbaarheid van de ouders/verzorgers 

- Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat de docent u kan bereiken. Vermeld 

op het inschrijfformulier daarom een telefoonnummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval 

van tussentijdse wijzigingen hoor ik het graag van u. 

 

7. Brengen en halen 

- Graag verzoek ik u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is voor de les, zodat er op tijd met de les gestart 

kan worden en te voorkomen dat u voor een gesloten deur staat. Haal uw kind ook op tijd weer op in verband 

met de aansluitende andere lessen. 

- Wanneer iemand anders dan uzelf uw kind na de les komt ophalen, wilt u mij dit dan voor aanvang van de les 

laten weten. 

 

8. Kleding en materiaal 

- Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich gemakkelijk kan bewegen (bv. een 

jogging-, yogabroek en t-shirt. Tijdens de ontspanning, wanneer het kind stil ligt, is een sweater en sokken 

gewenst. Schoenen zijn niet nodig. 

- Tijdens de eerste paar lessen is er de mogelijkheid een yogamatje te lenen. Daarna dient er zelf een yogamat 

aangeschaft te worden. 

 

9. Mededelingen 

- Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan wordt u hiervan per mail, telefoon of na afloop van de les op de 

hoogte gesteld. 

 

10. Vakanties en feestdagen 

- Tijdens schoolvakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven.  

 

11. Ongevallen en aansprakelijkheid 

- YouniQidz is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.  

- YouniQidz stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken, diefstal of beschadigen van eigendommen van 

kinderen en ouders. 

- YouniQidz kan de ouders/verzorgers aansprakelijk stellen voor eventuele schade die door het kind wordt 

aangericht aan de yogaruimte en inventaris. 

 

12. Beeld en/of geluidsopname 

- YouniQidz behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de lessen en deze 

te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten, zoals de website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u 

dit telefonisch of per mail doorgeven en zal ervoor gezorgd worden dat uw kind niet in beeld wordt gebracht. 

- Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een les door een deelnemer is alleen mogelijk na 

toestemming van de docent en andere deelnemers. 

 

13. Klachten en geschillen 

- YouniQidz zet zich in om van de lessen een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een 

klacht, meldt dat dan per ommegaande (per email of telefonisch). YouniQidz zal er alles aan doen om zo spoedig 

mogelijk tot een voor allen bevredigende oplossing te komen. 

 

14. Vragen en/of opmerkingen 

- Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik (Wilma Jeremiasse) namens YouniQidz, dat graag 

van u. Ik ben bereikbaar via de mail: contact@youniqidz.nl of via telefoonnummer: 06-15459376. 

mailto:contact@youniqidz.nl

