Algemene voorwaarden
Inschrijving voor deelname aan de lessen betekent dat je akkoord gaat met deze algemene
voorwaarden.
1. Lessen – zwangerschapsyoga, babymassage, doula ondersteuning
Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico van cursiste, behoudens opzet en/of daarmee
gelijk te stellen grove nalatigheid aan de zijde van Mamasté of de docente. Mamasté alsmede de
docente zijn niet aansprakelijk jegens cursiste voor (i) materië le of immaterië le schade, ontstaan
op welke wijze dan ook en (ii) schade, verlies of diefstal van eigendommen van cursiste,
behoudens opzet en/of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid aan de zijde van Mamasté of
de docente.
Cursisten dienen verder de instructies en aanwijzingen van de docente te allen tijde zorgvuldig
op te volgen.
De informatie die tijdens de lessen wordt gegeven kan slechts als aanvullende informatie
worden gezien. De informatie die wordt gegeven vervangt nooit de informatie die door de
verloskundige, gynaecoloog of ander behandelend therapeut/specialist wordt gegeven.
De cursiste wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij
twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
Eventuele lichamelijke en of psychische klachten dienen voorafgaand aan de lessen aan de
docente gemeld te worden.
2. Betaling
Inschrijving is definitief na ontvangst van het volledige lesgeld. Dit kan per overmaking op de
bankrekening nummer NL57RABO0316949051 ten name van Mamaste of gepast contant.
Restitutie van het lesgeld vindt slechts plaats in geval van medische klachten die het volgen van
minimaal drie lessen onmogelijk maken mits men een verklaring van arts of fysiotherapeut kan
overhandigen en vroeggeboorte waardoor minimaal drie lessen niet gevolgd kunnen worden.
Dit gaat pas in vanaf het moment dat men schriftelijk (of per mail) de lessen stopzet. Voor de
restitutie dient de originele factuur, of indien de factuur digitaal is ontvangen een bevestiging
van de verzekeringsmaatschappij dat zij geen vergoeding toekennen, terug gestuurd te worden
naar Mamasté .
In geval van financië le problemen is betaling in termijnen mogelijk, dit alleen na overleg met de
docent.
3. Annulering
Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus door Mamasté geannuleerd.
Annulering van deelname is enkel schriftelijk of per e-mail mogelijk. Bij annulering tot é én
maand voor aanvang van de cursus is men 25% van het cursusgeld verschuldigd, bij annulering
binnen é én maand maar tot twee weken voor aanvang van de cursus is men 50% van het
cursusgeld verschuldigd en bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is
men 75% van het cursusgeld verschuldigd. Na aanvang van de cursus is men 100% van het
lesgeld verschuldigd.

Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen is alleen in overleg
mogelijk.
4. Afwezigheid docente
Bij ziekte, opleiding of vakantie van de docente zal Mamasté trachten vervanging te regelen.
Indien de les niet door kan gaan wordt het lesgeld na rato teruggestort.
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