
Algemene voorwaarden  
 

 

Online Yoga Adéle 
 

 

- Je schrijft je in voor een of meer online programma's. Je kunt deze in eigen 

tijd volgen en bent zelf verantwoordelijk voor je tijdspanning indien jouw 

programma beperkte tijd beschikbaar is. Er zal nooit restitutie plaatsvinden.  

- Je ontvangt de inlogcode na betaling van de factuur. 

- Yoga Adéle behoudt zich het recht voor om de kosten voor een programma 

te wijzigen. 

- Yoga Adéle kan iemand zonder opgaaf van reden de toegang tot een 

programma ontzeggen. 

- Je dient zelf aanvullende materialen aan te schaffen, indien noodzakelijk. 

- Ik heb de inhoud van de programma’s met zorg samengesteld. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor de manier waarop je ermee omgaat. 

- Op geen enkele wijze kan ik aansprakelijk  worden gehouden voor jouw 

beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle 

omstandigheden. 

- Het is niet toegestaan om deze inhoud te verspreiden, deze is puur 

samengesteld ten behoeve van de cursus en voor jou persoonlijk. 

- Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze informatie is jouw eigen 

verantwoordelijkheid. Ik kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 

consequenties en resultaten. 

- Deze informatie is bedoelt om je op weg te helpen bij het maken van je 

eigen keuzes en acties.  

- Indien er medische indicaties zijn, dien je bij lichamelijke oefeningen, de 

aanwijzingen van de arts of specialist te volgen. 

- Op geen enkele wijze kan ik aansprakelijk gehouden worden voor jouw 

beslissingen, acties en resultaten.  

- Als je ervaringen of vragen deelt in de besloten Facebookgroep dien je hier 

respectvol mee om te gaan (denk ook aan je taalgebruik). Dit doe je 

uiteraard ook met de reacties die je geeft aan anderen. 

- Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je berichtgeving op Facebook. 

Yoga Adéle is nooit verantwoordelijk voor je berichtgeving en kan zonder 

opgaaf van reden een bericht verwijderen. 

 

 

Indien bovenstaande niet voldoet beslist Yoga Adéle. 
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