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Algemene voorwaarden Yoga met Nicky 

In deze algemene voorwaarden wordt onder Yoga met Nicky verstaan: Yogastudio 

Yoga met Nicky gevestigd aan de H.G. Gooszenstraat 1, 7415 CL Deventer, ruimte 1 

tweede etage. Onder deelnemer wordt verstaan: diegene die zich aanmeldt voor 

yogalessen, trainingen en workshops online of op locatie.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle yogalessen en online 

diensten bij Yoga met Nicky. 

Voor de diensten van Yoga met Nicky, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, 

verklaart de klant zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden. 

Een overeenkomst, tussen Yoga met Nicky en de deelnemer, komt slechts tot stand na acceptatie van 

de bestelling en betaling bij Yoga met Nicky. Door de deelnemer aan Yoga met Nicky verstrekte 

bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele 

aanvaarding door Yoga met Nicky van deze bestelling. Yoga met Nicky is gerechtigd zonder opgaaf van 

reden een bestelling en/of opdracht te weigeren. 

Yoga met Nicky hanteert een 5 en 10-lessenkaartensysteem, proefles of losse les waarmee de 

deelnemer de yogalessen kan volgen. De 5 lessenkaart is geldig voor 6 weken en de 10 lessenkaart is 

geldig voor 12 weken. De lessenkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Er vindt geen 

restitutie plaats van niet opgemaakte strippen na de geldigheidsdatum. Wanneer daar een 

vakantiesluiting van Yoga met Nicky in valt, wordt de termijn met de duur daarvan verlengd. 

Alle lessenkaarten en overige workshops en trainingen worden gereserveerd en betaald in momoyoga. 

Dit is het online reserveringssysteem waarmee de lessen worden gereserveerd. Workshops en 

trainingen worden apart betaald en deze staan, wanneer bekend, in momoyoga.  

De geldende prijzen voor lessenkaarten, proefles of losse les staan altijd op de website en in 

momoyoga vermeld. Yoga met Nicky behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen en andere 

producten en diensten te wijzigen. 

De yogalessen worden gereserveerd via momoyoga en de deelnemer dient zich voor elke les aan te 

melden. Bij geen online aanmelding kan yoga met nicky de deelnemer toegang tot de les weigeren. Bij 

verhindering van deelname dient de deelnemer dit zo vroeg mogelijk te wijzigen in momoyoga. 

Uiterlijk 8 uur voor aanvang van de afgesproken les (gevallen van overmacht uitgezonderd). Zodat de 

lesplaats tijdig beschikbaar gesteld kan worden aan een andere deelnemer. Yoga met Nicky kan indien 

nodig een les annuleren of lestijden en leslocatie wijzigen. Dit zal tijdig naar de deelnemer 

gecommuniceerd worden. 

In geval van vakantie zal Yoga met Nicky ruim van te voren naar de deelnemer communiceren 

wanneer de yogastudio gesloten is. Indien onverwacht door overmacht een geplande les niet door kan 

gaan, wordt dit zo snel mogelijk aan de deelnemer gecommuniceerd. 
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Online trainingen 

De deelnemer ontvangt met betrekking tot door Yoga met Nicky geleverde goederen of diensten 

bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst gebruik te maken. Alle auteursrechten 

en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten ter zake 

van of met betrekking tot de Algemene voorwaarden Yoga met Nicky mei 2021 door Yoga met Nicky 

geleverde diensten en zaken komen uitsluitend toe aan Yoga met Nicky of aan derden van wie Yoga 

met Nicky die rechten in licentie heeft verkregen.  

Als de deelnemers een online training / dienst heeft aangeschaft bij Yoga met Nicky, dan dient alleen 

de deelnemers op wiens naam de training staat gebruik te maken van deze dienst. Abonnementen en 

accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens, online video’s en andere documenten gemaakt 

door Yoga met Nicky verstrekken aan derden is niet toegestaan. Bij normaal gebruik van de online 

trainingen, producten en diensten van Yoga met Nicky kunnen de (yoga)video’s en de overige 

informatie in de producten en trainingen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Yoga 

met Nicky behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te 

blokkeren. 

De yogavideo’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Yoga met Nicky hier 

vooraf toestemming voor gegeven heeft. Het is de deelnemer niet toegestaan digitale producten te 

kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of 

andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel beschreven licentie te buiten 

gaan. Yoga met Nicky doet zijn best om ervoor te zorgen dat de yogavideo’s, online trainingen en 

diensten altijd beschikbaar zijn. Yoga met Nicky kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden 

voor technische problemen buiten haar invloed. 

 


