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Algemene voorwaarden groepslessen – Praktijk Evoli (https://praktijkevoli.nl) 

 

1 – Definities 

▪ De docent: Rachel Hendriksen / Praktijk Evoli. 

▪ De cursist: De deelnemer bij Praktijk Evoli. 

▪ Dienst(en): Groepslessen. 

▪ Overeenkomst: inschrijving en deelname groepsles(sen). 

 

2 – Beroepsprofessionaliteit 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op mijn werk. Zie 

hiervoor de privacyverklaring voor de groepslessen van Praktijk Evoli, te vinden op de website 

bij inschrijving groepslessen.  

 

3 – Toepasselijkheid 

▪ Op alle overeenkomsten tussen de docent enerzijds en de cursist anderzijds, zijn onder 

uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing. 

▪ Inschrijving van één of meerder groepslessen c.q. het op een andere wijze tot stand 

komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cursist de toepassing 

van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid 

van eventuele algemene voorwaarden van de cursist. 

▪ Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze 

schriftelijk door de docent zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen on-

verkort van kracht. 

 

4 – Totstandkoming en wijziging overeenkomst 

▪ Een overeenkomst tussen de docent en de cursist komt tot stand door een schriftelijke 

inschrijving door de cursist en betaling van de bijbehorende factuur.  

▪ Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, 

komt de overeenkomst pas tot stand nadat de docent schriftelijk heeft ingestemd met 

deze voorbehouden en/of wijzigingen. 

▪ Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand 

nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd. 

 

5 – Inschrijving & Annulering 

▪ Inschrijving geschiedt door het schriftelijk invullen en versturen van het inschrijfformu-

lier en het betalen van de factuur binnen het betalingstermijn.  

▪ De cursist schrijft zich in voor een x aantal (reeks) lessen.  

▪ Voor iedere reeks lessen dient de cursist zich opnieuw in te schrijven.  

▪ Indien de cursist tussentijds met de groepsles(sen) moet stoppen dient hij/zij de docent  

hiervan op de hoogte te stellen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. 

▪ Praktijk Evoli behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname aan een reeks les-

sen, deze te annuleren dan wel samen te voegen met een andere groep en als gevolg 

daarvan wijzigingen aan te brengen in data/tijden van de groepsles(sen). 

▪ Op het moment dat de docent ziek of verhinderd is vindt er geen vervanging plaats. De 

groepsles(sen) gaat dan niet door. De groepsles(sen) wordt (waar mogelijk) naar een 

andere moment verplaatst.  

In geval van langdurige ziekte wordt de groepsles(sen) stop gezet.  

▪ Indien de cursist om wat voor rede dan ook niet aanwezig kan zijn bij een groepsles, 

kan hij/zij de les inhalen bij een andere groep, mits er een andere groep is en hiervoor 

plaats is. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode (diezelfde lessenreeks) te 

worden ingehaald. Indien dit niet gebeurt, komen de lessen te vervallen.  Inhalen van 

lessen dient altijd in overleg te gaan met de docent. Wanneer er vanuit Praktijk Evoli 

geen mogelijkheid is voor het inhalen van groepslessen, is restitutie niet mogelijk.  
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▪ Bij het afwezigheid / missen van de les(sen) is restitutie hiervan niet mogelijk. 

 

6 – Kosten en betalingsvoorwaarden  

▪ De kosten voor de groepslessen staan vermeld onder: https://praktijkevoli.nl/groepsles-

sen-lekker-in-je-lijf/. 

▪ Wanneer andere afspraken gemaakt zijn omtrent de tarieven zal dit schriftelijk worden 

vastgelegd.  

▪ Na inschrijving ontvangt u de factuur per mail, deze dient binnen 14 dagen van de fac-

tuurdatum te worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer. Bij niet tijdige 

betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden ge-

bracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra 

gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.  

 

7 – Aansprakelijkheid  

▪ Deelname aan de groepslessen geschiedt op eigen risico. De groepslessen bij Praktijk 

Evoli zijn fysiek van aard, er is altijd een risico op blessures. De cursist is zelf verant-

woordelijk voor eventuele blessures, letsel en andere klachten/problemen. Hetzelfde 

geldt voor niet fysieke klachten/problemen.  

▪ De docent is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cursist ge-

leden heeft door het bezoeken van de groepslessen. Dit behelst ook zoekgeraakte, ka-

pot gaan van en schade aan spullen / materialen van de cursist.  

▪ Praktijk Evoli is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of vermissing van uw eigendom-

men. 

▪ De docent is niet aansprakelijk voor complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering 

van haar dienstverlening bij de cursist voordoen. De docent is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor gevolgschade. 

De cursist is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade 

waarvoor hij/zij de docent aansprakelijk wil stellen. 

 

8 – Huisregels Sarvata 

▪ Toon respect voor andere cliënten / cursisten / ruimtegebruikers. 

▪ Alle ruimtes, gangen, toiletten en binnentuin zijn totaal rookvrij. 

▪ De cursisten/cliënten dienen te wachten in de wacht-/ontvangstruimte. De ruimtege-

bruiker haalt de cursisten/cliënten daar op. 

▪ Probeer geluidsoverlast te beperken tot een minimum, dit geldt voor in de groeps-

ruimte, op de gang/keuken/toilet/wachtkamer en ook buiten het pand.  

▪ Iedereen wordt verzocht om eventuele schade en/of storingen, al dan niet veroorzaakt 

door jezelf of anderen, zo snel mogelijk door te geven aan degene die de ruimte huurt.  

▪ Geen schoenen op de trap en in de groepsruimtes. 

▪ Het nuttigen van etenswaren mag alleen in de ontvangstruimte.  

▪ Gelieve dranken niet op de grond te plaatsen  

▪ Koffie en plakkerige dranken zijn niet toegestaan in de groepsruimtes. Een waterfles 

mag uiteraard wel.  

▪ Gelieve geen parfum of andere sterk ruikende geuren te dragen en te sprayen tijdens 

de groepslessen. 

▪ Mobiele telefoon zijn tijdens de les uitgeschakeld / op stil.  

▪ Het is niet toegestaan beeld/film/geluidsmateriaal zonder toestemming van docent en 

mede cursisten op internet (zoals YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram) te plaat-

sen. 

▪ Het is niet toegestaan om tijdens de groepslessen sieraden te dragen.  

 

Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u meer informatie, een klacht of melding indienen dan kunt 

u contact opnemen met Praktijk Evoli via het volgende mailadres: info@praktijkevoli.nl 


