Algemene voorwaarden
Algemeen
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen die door Nelum
Brummelhuis gegeven worden en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.
Iedere deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij inschrijving door
middel van het tekenen van het inschrijfformulier.
- Nelum Brummelhuis kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De
laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds
beschikbaar op de website.
- Nelum Brummelhuis zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf
per e-mail aankondigen.
Ongevallen en aansprakelijkheid
- Nelum Brummelhuis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of
diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de les.
- Nelum Brummelhuis stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van
eigendommen van kinderen en ouder(s) en/of verzorger(s) voor, tijdens of na de les.
- Lessen worden gevolgd op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.
- Nelum Brummelhuis is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
- Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen
of het beoefenen van kinderyoga en kindermeditatie tot de mogelijkheden behoort.
- Nelum Brummelhuis stelt de ouder(s) en/of verzorger(s) aansprakelijk voor eventuele
schade die door het kind wordt aangericht aan de ruimte en/of inventaris van Nelum
Brummelhuis
Gezondheid en (lichamelijke) bijzonderheden
- Als er bijzonderheden zijn op sociaal emotioneel gebied of met betrekking tot de
(lichamelijke) gezondheid van uw kind, verzoek ik u vriendelijk om dit vooraf te melden.
Zo kan hier rekening mee gehouden worden tijdens de lessen. Denk hierbij bv. ook aan
allergieën, ziektes, blessures en eventueel andere (chronische) beperkingen.
- Tijdens de afname van de yoga- en/of meditatielessen en een training mindfulness kan
er iets gebeuren wat van invloed is op de gemoedstoestand van uw kind (denk aan een
verhuizing, het krijgen van een broertje of zusje, het overlijden van een familie, etc.).
Ook dan zou ik u willen vragen mij op de hoogte te brengen, zodat ik hier zo goed
mogelijk mee om kan gaan en het kind eventueel ondersteuning kan bieden hierbij
tijdens de yoga- en/of meditatielessen en een training mindfulness.
- Wanneer een arts af raad om het kind te laten bewegen (bv. door een blessure) dan
adviseer ik om kinderen (tijdig) niet deel te laten nemen aan de yoga- en/of
meditatielessen.
Lesgeld betaling, prijswijziging en afmelden
- De inschrijving is persoonsgebonden en kan daardoor niet overgedragen worden naar
een ander persoon.
- Een proefles is altijd gratis. Dit kan één keer. Daarna kan er gekozen worden om uw
zoon of dochter in te schrijven voor een strippenkaart van 7 of 10 lessen welke 3
maanden geldig is vanaf het moment dat de eerste les van deze kaart gevolgd is. Nelum
Brummelhuis houd deze kaart zelf bij.
- Betalingen voor de strippenkaarten dienen voor de startdatum van de eerste les te
worden voldaan, via een bank overboeking naar het rekeningnummer van
N.Brummelhuis: NL20 INGB 0005 767183.
- Een losse les kan altijd contant afgerekend worden bij de docent.
- Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats om wat voor reden dan ook.
- Nelum Brummelhuis behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen. Eventuele
wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website
en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website.

- Indien je een keer niet kunt meedoen, dient de docent hiervan vooraf op de hoogte
gesteld te worden zodat de vrijgekomen plek evt. aan een andere kind gegeven kan
worden. Als je niet naar de les komt (No Show) zonder je van te voren af te melden
(min. 24 uur van te voren), wordt die gemiste les in rekening gebracht.
Annulering of vervanging les
- Indien er door onvoorziene omstandigheden een les op het laatste moment
geannuleerd moet worden, kan Nelum Brummelhuis zich niet verplichten deze te
vervangen. In geval dit zich voordoet worden de deelnemers z.s.m. op de hoogte
gesteld.
- Nelum Brummelhuis behoudt zich het recht om een les te annuleren wanneer er
onvoldoende deelnemers zijn (minimaal 2 aanwezigen benodigd).
- Indien een les geannuleerd wordt door Nelum Brummelhuis, wordt de gemiste les NIET
in rekening gebracht.
Stoppen met de lessen en teruggave lesgeld
- Als je de strippenkaart niet meer wilt verlengen of de yoga- en/of meditatieles op een
andere tijd wilt volgen, dan geef je dit circa twee weken voor de start van een nieuwe
strippenkaart aan mij door. Nelum Brummelhuis stuurt van tevoren hiervan een
herinnering. Als er niets veranderd aan jouw deelname dan wordt deze automatisch
verlengd.
- Tussentijds stoppen met de lessen kan door bijzondere redenen natuurlijk voorkomen.
In overleg met Nelum Brummelhuis zal al dan niet (een deel van) het lesgeld terug
worden gestort.
- Bij afwezigheid van Nelum Brummelhuis, bijvoorbeeld door ziekte, dan zal de cursist
het bedrag van de gemiste les(sen) terugontvangen of zal worden verrekend met de
volgende strippenkaart.
Feest en vakantiedagen
- Op feestdagen is Nelum Brummelhuis gesloten, dit zal tijdig worden aangegeven op de
website.
- Er is geen les tijdens schoolvakanties. De basisschoolvakanties in regio Zuid Nederland
worden aangehouden.
- Andere evt. vakantiesluiting van Nelum Brummelhuis wordt aangegeven op de website
en/ of per mail.
Bereikbaarheid van de ouder(s)/verzorger(s)
- Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Nelum
Brummelhuis u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw
vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer
waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In geval van tussentijdse wijzigingen
verneemt Nelum Brummelhuis dit graag van u.
Brengen en ophalen
- Nelum Brummelhuis verzoekt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 á
10 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden.
Indien uw kind meer dan 5 minuten te laat is, kan uw kind niet meer aan deze les
deelnemen.
- Graag erop letten dat uw kind voor de les gebruik maakt van het toilet en de handen
heeft gewassen.
- Graag uw kind op tijd ophalen. Het kan zijn dat er weer andere kinderen komen voor de
volgende les. Bij het ophalen graag wachten tot de deur opengaat, zo worden de
kinderen niet gestoord tijdens de yoga- en of meditatieles.
- Mocht iemand anders dan u zelf, uw kind na de les komen ophalen, graag dit voor
aanvang van de les laten weten.

Kleding
- Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij makkelijk kan
bewegen (bv. Trainings- of joggingbroek en een T-shirt). In de winter zijn sokken met
anti-slipzool aan te raden.
- Yogamatten/kussens en dekens zijn aanwezig.
- Tijdens de lessen moeten mond en broekzakken leeg zijn, sieraden bij voorkeur af en
beter nog: thuislaten.
Mededelingen
- Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie
mee naar huis.
- Alle mededelingen worden ook op de website vermeld en/of per email
gecommuniceerd.
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