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Algemene Voorwaarden  

Welkom bij The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn! 

 
Hierbij vind je informatie over The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn en de algemene 
regels die bij The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn gelden. Indien noodzakelijk kunnen de 
algemene voorwaarden tussentijds worden aangepast. 
 
 
Contactgegevens 
 
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn  
Haven 2b 
2161 HK Lisse 
T: 06 24 75 15 84  
E: info@theessenceoflife.nl 
I:  www.theessenceoflife.nl 
 
Kamer van Koophandel    : KvK 27329287 
 
 
Aanmelden 
  
Je kunt je aanmelden middels het inschrijfformulier. Dit kun je via de website downloaden of 
telefonisch of per email aanvragen. 
Het inschrijvingsformulier dient ingevuld te worden teruggestuurd voor aanvang van de les.  

Tevens dien je tussentijdse wijzigingen te melden, zodat de gegevens in onze administratie kunnen 

worden aangepast. 

 

Als een groep vol is, kan het gebeuren dat er niet direct plaats is. Er bestaat de mogelijkheid om je 

naam te laten noteren op een wachtlijst, zodra er plaats is, word je hierover geïnformeerd.  

Mocht je hier geen gebruik (meer) van willen maken, verzoekt The Essence of Life, Centrum voor 

BewustZijn je dit zo spoedig mogelijk door te geven.  
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Afmelding bij ziekte of andere afwezigheid en inhalen  

Als je een les niet aanwezig kan zijn, gelieve dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch 
door te geven. De les kan, indien mogelijk, binnen twee weken worden ingehaald, zoniet dan zal 
de les vervallen. Inhalen kan niet tijdens de extra yogalessen in de vakanties.  

Indien je voor langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede 
oplossing worden gezocht. Ook hierbij het verzoek dit tijdig door te geven.  

Bij ziekte van de yogadocent wordt er gekeken of de les door een andere yogadocent kan worden 
overgenomen. Is dat niet mogelijk dan wordt er de mogelijkheid geboden om de les op een andere 
datum in te halen. Indien inhalen niet gaat, komt de les te vervallen. Vervallen lessen worden niet 
gerestitueerd. 
 
 
Beëindiging 
  
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, voor de eerste dag van de maand.  
Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden per mail of per brief.  
Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats!  
 

Betalingen 

Voor de betaling van het lesgeld werkt The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn vooralsnog 
met een factuur per email of per post, zodra er over wordt gegaan op automatische incasso, word 
je hierover geïnformeerd.  De tarieven voor de yogalessen staan op de website vermeld. 
De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk één week voorafgaand aan de startdatum 
van de les is voldaan.  
Het bedrag dient te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL 28 RABO 037 65 84 688 
t.n.v. The Essence of Life Lisse o.v.v. factuurnummer. Tijdens de schoolvakanties worden er soms 
extra yogalessen aangeboden, deze lessen zijn niet doorberekend in de kwartaalbetalingen. Je 
betaalt in deze periode per losse les. 
 
 
Betalingsverplichting 
 
De factuur dient voor de vervaldatum op de rekening van The Essence of Life te zijn bijgeschreven.  
Indien de factuur voor de vervaldatum niet is voldaan, volgt een schriftelijk herinneringsverzoek  
tot betaling. Wordt aan dit herinneringsverzoek niet voldaan, dan is The Essence of Life, 
genoodzaakt om een tweede herinnering te verzenden, daarbij zal € 7,50 extra aan 
administratiekosten in rekening te brengen. Wordt aan dit tweede herinneringsverzoek niet 
voldaan dan zal de deelnemer per direct niet meer aan de lessen kunnen deelnemen.   
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Het verschuldigde lesgeld van de desbetreffende factuur, inclusief administratiekosten, dient 
alsnog te worden voldaan.   

Vervallen lessen door ziekte of andere redenen worden niet gerestitueerd.  
 
The Essence of Life houdt zich het recht om prijzen te wijzigen. Alle prijzen zijn incl. btw en worden 
jaarlijks aangepast aan de geldende prijsindexering. 
  
 
Beeldmateriaal 
 
De website van The Essence of Life wordt geregeld aangevuld met beeldmateriaal (foto's en/of 
filmpjes). Indien je liever geen beeldmateriaal van jezelf of van je kind/tiener op de site geplaatst 
ziet, dien je dit te melden.  
 

Verdere informatie  

• Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig kan zijn (5 - 10 minuten voor aanvang van de les) zodat 
tijdig met de les gestart kan worden.  

• Kom alleen niet eerder dan 10 minuten van tevoren, want de deur is tijdens de andere 
lesuren gesloten.  

• Zorg ervoor dat je soepel zittende kleding draagt, waarin je je gemakkelijk kan bewegen. 
De oefeningen worden op blote voeten gedaan. Het dragen van schoeisel in de yoga-zaal is 
niet toegestaan.  

• Zorg ervoor dat je niet te veel eet of drinkt, voordat je aan de les deelneemt. 

• Geef voor aanvang van de les aan als je geblesseerd bent, je ziek voelt of als er andere 
bijzonderheden zijn. 

• Yogamatten, dekens en kussens zijn aanwezig in de yogaruimte. 

• Jassen en schoenen beneden in de hal laten.  

• Waardevolle spullen als portemonnee, sleutels en telefoon kunnen in een kleine tas in de 
yogaruimte worden meegenomen. Grote tassen kunnen beneden onder de kapstok 
worden geplaatst. 

• Telefoon (het liefst) uit of op stil in de yogaruimte. 

• Geen kauwgom tijdens de yogalessen. 

• Gelieve tijdens de yogales geen parfum te dragen, dit kan storend werken tijdens de les. 

• Het gebruik van een groot schoon Wordt aan dit herinneringsverzoek niet voldaan dan zal 
de deelnemer per direct niet meer aan de lessen kunnen deelnemen.  handdoek 
(badlaken) is verplicht tijdens de lessen.  
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Ongevallen en aansprakelijkheid 

• The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn is niet aansprakelijk voor blessures, 
lichamelijk letsel of enig (andersoortig) ongeval. Er zijn geen beginners of gevorderde 
lessen, maar je eigen grens is je uitgangspunt.  
De oefeningen zijn veilig mits je zelf de grenzen van jouw lichaam respecteert.  
Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met je behandelend arts of 
specialist te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.  
Je deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De docente aanvaart geen 
aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les als gevolg van 
yogabeoefening. Het is belangrijk dat je luistert naar jouw lichaam en de grenzen van het 
lichaam in eren houdt. 
 

• Deelnemers met een hoge bloeddruk, nek en/of rugklachten of andere blessures dienen 
voor de les de docent op de hoogte te stellen. Deze kan indien mogelijk vervangende 
houdingen aanbevelen en de deelnemer extra aandacht geven.  

• The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn is niet aansprakelijk voor het zoekraken of 
beschadigen van eigendommen van deelnemers.  

• The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn stelt de deelnemers aansprakelijk voor 
eventuele schade, die door hen wordt aangericht aan de inventaris of de ruimte van The 
Essence of Life, Centrum voor BewustZijn, Haven 2b te Lisse.  

 
 
Mededelingen 
 
Indien er belangrijke zaken te melden zijn, krijgt de deelnemer via de mail een nieuwsbrief 
toegestuurd. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld.  
 
 
Op-en aanmerkingen 
 
Er wordt gestreefd naar een open contact met de deelnemers.   
Mocht je op- en/of aanmerkingen hebben dan verneemt The Essence of Life, Centrum voor 
BewustZijn dat graag van je. 
 
 
Vakanties 
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Tijdens de schoolvakanties zijn er voor de kinderen geen lessen, voor de volwassenen worden er 
soms extra lessen ingepland. Je betaalt tijdens de extra lessen per losse les. Op de website van The 
Essence of Life, Centrum voor BewustZijn vind je een overzicht van de vakanties.  


