Happy with Yoga
KvK: 59793244
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten
van Happy with Yoga en bijbehorende websites. De algemene voorwaarden zijn
ter inzage beschikbaar op www.happywithyoga.com.
Bij Happy with Yoga horen de volgende websites:
www.happywithyoga.com
www.yogavoorbeginners.com
www.happywithmindfulness.nl
www.iyoganidra.nl
1. Online diensten
1.1. Als de gebruiker onze producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt
de gebruiker voor een onbepaalde tijd toegang tot het bekijken van Yogavideo’s
en teksten op de website. Deze voor onbepaalde tijd beschikbare video’s, teksten
en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van
Happy with Yoga.
1.2 Het niet toegestaan om deze (yoga)video's, teksten en andere intellectuele
eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen
toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten,
(Yoga)video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren,
te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk
te maken.
1.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Happy
with Yoga of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens
naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Inloggegevens
verstrekken aan derden is niet toegestaan.
1.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn.
Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
1.5 De Yogavideo’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, mits
Happy with Yoga hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
1.6 Als de gebruiker zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account
van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval
geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of
het abonnementsgeld.
1.7 Happy with Yoga behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of
indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze
algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

1.8 Happy with Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat de yogavideo's altijd
beschikbaar zijn. Happy with Yoga kan echter nooit verantwoordelijk worden
gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.
1.9 Happy with Yoga doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist
en volledig is. Happy with Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden
voor de gevolgen van mogelijke fouten.
1.10 Happy with Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of
verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige
gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van
de yoga-video's of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer
blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
1.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te
vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere
professionele hulpverlener.
1.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van
Happy with Yoga, kunnen de (yoga)video's en de overige informatie in de
producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden. Happy with Yoga
behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het
account te blokkeren.
1.13 Specifiek voor: www.yogavoorbeginners.com:
Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in
na 30 dagen. Na deze termijn krijgt de gebruiker 14 dagen bedenktijd en kan
deze een beroep doen op onze 'niet goed geld terug garantie.' Na deze termijn is
het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep
te doen op de 'niet goed geld terug garantie.' In geval van een abonnement loopt
dit dan automatisch af op de einddatum, tenzij voor die tijd door de gebruiker
wordt verlengd. Dit herroepingsrecht is van toepassing op de online
beginnerscursus van Happy with Yoga genaamd ‘Yoga Stap voor Stap’, te
verkrijgen op www.yogavoorbeginners.com.
1.14 Specifiek voor: www.happywithmindfulness.com:
Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 30 dagen. Deze periode gaat in
direct na aankoop van her product. Binnen deze tijd kan de gebruiker een beroep
doen op onze 'niet goed geld terug garantie.' Hiervoor dient de gebruiker aan te
tonen dat de oefeningen uit de cursus actief en serieus zijn meegedaan. Na deze
termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om
een beroep te doen op de 'niet goed geld terug garantie.' Dit herroepingsrecht is
van toepassing op de online Mindfulness cursus van Happy with Yoga genaamd
‘Mindfulness voor het dagelijkse leven: Hoe ga je van chaotisch en gestresst naar
rustig en gelukkig?’, te verkrijgen op www.happywithmindfulness.nl.
1.15 Specifiek voor: www.iyoganidra.nl

Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 30 dagen. Deze periode gaat in
direct na aankoop van her product. Binnen deze tijd kan de gebruiker een beroep
doen op onze 'niet goed geld terug garantie.' Hiervoor dient de gebruiker aan te
tonen dat de oefeningen uit de cursus actief en serieus zijn meegedaan. Na deze
termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om
een beroep te doen op de 'niet goed geld terug garantie.' Dit herroepingsrecht is
van toepassing op de online Yoga Nidra cursus van Happy with Yoga genaamd
‘Yoga Nidra’, te verkrijgen op www.iyoganidra.nl.
1.16 Happy with Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van
redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online
diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het
betaalde bedrag worden teruggestort door Happy with Yoga.
1.17 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het
inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede
alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
1.18 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische
gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van
eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf
verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of
psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten
aan de begeleider.
2. Offline cursussen, lessen workshops en andere diensten
2.1 Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt een
herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de betaling. Na
deze 14 dagen is de betaling definitief en kan de consument geen beroep meer
doen op zijn/haar herroepingsrecht. Indien voor overboeking als betaalmethode
gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te
worden. Tevens is het niet mogelijk om binnen een termijn van 10 dagen voor de
aanvang van een cursus, workshop of evenement een beroep te doen op het
herroepingsrecht en de aanmelding voor het desbetreffende evenement te
annuleren.
2.2 Happy with Yoga doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die
tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt
juist en volledig is. Happy with Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden
worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
2.3 Happy with Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk
gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de
gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen workshops
en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf
verantwoordelijk.

2.4 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te
vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere
professionele hulpverlener.
2.5 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens
persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telfoons,
portemonnee etc.
2.6 Happy with Yoga heeft het recht een offline cursussen, lessen workshops en
andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan,
waaronder ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door
Happy with Yoga heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het
reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere
compensatie of schadevergoeding.
2.7 Happy with Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van
redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen workshops en
andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal
het betaalde bedrag worden teruggestort door Happy with Yoga.
2.8 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het
inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede
alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
2.9 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische
gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van
eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf
verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of
psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten
aan de begeleider.
3. Yoga weekenden en Yoga vakanties
Betalingsvoorwaarden Yoga weekenden
3.1a De deelnemer dient het volledige factuurbedrag uiterlijk twee weken na
ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL30
INGB 0006 3453 17 ten name van Happy with Yoga, onder vermelding van
voornaam, achternaam en het factuurnummer.
3.1b Annuleringsvoorwaarden. Bij annulering door de deelnemer tot drie
maanden voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort.
Vanaf drie maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt
geen geld terug gegeven.
Betalingsvoorwaarden Yoga vakanties
3.2a De deelnemer dient de aanbetaling à 300 euro uiterlijk twee weken na
ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL30

INGB 0006 3453 17 ten name van Happy with Yoga, onder vermelding van
voornaam, achternaam en het factuurnummer. Deze aanbetaling is niet
restitueerbaar.
3.2b Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de Yoga
vakantie te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL30 INGB 0006 3453 17 ten
name van Happy with Yoga, onder vermelding van voornaam, achternaam en het
factuurnummer. Vanaf 3 maanden voor aanvang van de Yoga vakantie is direct
het volledige bedrag verschuldigd.
3.2c Annuleringsvoorwaarden. Bij annulering door de deelnemer tot drie
maanden voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort.
Vanaf drie maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt
geen geld terug gegeven.
Voorwaarden voor zowel Yoga weekenden als Yoga vakanties
3.3 Bij onjuiste en /of niet tijdige betaling heeft Happy with Yoga het recht de
reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van
zijn/haar betalingsverplichting.
NB Bij inschrijving korter dan 14 dagen van tevoren dient het volledige
factuurbedrag in elk geval voor aanvang van het Yoga weekend of de Yoga
vakantie te zijn voldaan.
3.4 Happy with Yoga doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die
tijdens Yoga weekenden en Yoga vakanties gedeeld wordt juist en volledig is.
Happy with Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de
gevolgen van mogelijke fouten.
3.5 Happy with Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk
gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de
gebruiker die voortvloeien uit deelname van Yoga weekenden en Yoga vakanties.
De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
3.6 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te
vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere
professionele hulpverlener.
3.7 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens
persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telfoons,
portemonnee etc.
3.8 Happy with Yoga heeft het recht een Yoga weekend of Yoga vakantie te
annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de
docent of overmacht. In geval van annulering door Happy with Yoga heeft de
deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De
deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

3.9 Happy with Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van
redenen uit te sluiten van deelname van Yoga weekenden en Yoga vakanties.
Indien het bedrag reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag
worden teruggestort door Happy with Yoga.
3.10 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het
inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede
alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
3.11 Wij adviseren de deelnemer om een reisverzekering en
annuleringsverzekering af te sluiten.
3.12 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische
gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van
eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf
verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of
psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten
aan de begeleider.

