
Beste,

U heeft zich ingeschreven voor het yogaweekend.
Gelieve hieronder de algemene voorwaarden te vinden.

1. Uw inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening van Nectar 
of Life:  BE17 9730 8786 1321

2. Annulatie gebeurt steeds schriftelijk (email, sms…). Bij annulatie, om welke reden dan ook, 
tot 28 dagen voor aanvangsdatum wordt het inschrijvingsgeld gerestitueerd min een 
administratieve kost van €10. Bij annulatie tussen 28 dagen en 21 dagen voor aanvang wordt
het inschrijvingsgeld gerestitueerd min €50. Bij annulatie binnen de 21 dagen wordt niets 
terugbetaald. Uiteraard kan u zelf ook voor een vervanger zorgen. In dat geval worden geen 
kosten afgetrokken. Accident, ernstige ziekte, corona of quarantaine: contacteer ons.

3. Nectar of Life, docente Gwenda Vander Steene en Dhyan Meinoud Rijnen gedragen zich 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. De 
gegevens worden gebruikt in een intern mailingbestand dat gebruikt wordt bij interne 
mailings en nieuwsbrieven.

4. Indien u allergisch bent voor bepaalde producten (noten, melk, gluten,…) dient u dit op 
voorhand te melden.

5. Yoga/meditatie is een pad naar bewustwording waarbij ongewild gevoelens kunnen 
opkomen of spanningen kunnen vrijkomen. Noch Gwenda Vander Steene, noch Dhyan 
Meinoud Rijnen kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor welke klacht dan ook. Bij 
twijfel of gebruik van medicatie kunt u best vooraf uw huisarts raadplegen. Belangrijke 
medische info dient ook op voorhand aan ons doorgegeven te worden.

6. Inschrijvingsgeld omvat ook verzekering. Gwenda Vander Steene en Dhyan Meinoud Rijnen
sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van de deelnemer of iedere derde persoon uit. Ze 
zijn ook niet verantwoordelijk voor welk lichamelijk letsel ook opgelopen tijdens de sessies.

7. Noch Gwenda Vander Steene, noch Dhyan Meinoud Rijnen kunnen verantwoordelijk 
gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen op 
de plaats waar de sessies doorgaan.

8. Door het betalen van het inschrijvingsgeld gaat u akkoord met de algemene voorwaarden 
hierboven vernoemd.

9. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige
bepalingen gelden


