
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN  
 

Deelname aan de yogalessen betekent akkoord gaan met deze algemene 
voorwaarden. 

 

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen de deelnemer 
te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op 
de veiligheid van de deelnemer/verstoring van de groep of het ontbreken van 
voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door de docente. Dit 
gebeurt in goed overleg. 
 

Aanmelden: 
U kan de deelnemer aanmelden via het inschrijvingsformulier. Dit vindt u op de 
website www.dewittelotus.be of kan u via mail aanvragen (info@dewittelotus.be) 
Gelieve lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te 
geven, zodat hiermee rekening kan gehouden worden tijdens de lessen. Zo nodig zal 
ik vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken.  
Indien er geen plaats meer is, dan zal de ingeschreven persoon op de wachtlijst 
komen. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik meer van willen 
maken, dan verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk door te geven. 
 

Lesgeld: 
Het lesgeld staat vermeld op de website. Het lesgeld dient voor de aanvang van de 
volgende yogales te worden voldaan op rekeningnummer BE57 1030 3623 5935 met 
vermelding van naam van de deelnemer en lesmoment of cash te betalen voor 
aanvang van de les. 
De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 2 dagen voor de 
eerstvolgende les is voldaan of als er cash betaald wordt voor de aanvang van 
de les. 
Wanneer een ouder/volwassene zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, 
behoudt de docent zich het recht de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot 
aan de betalingsverplichting is voldaan. 
 

Aanmelden overmacht  
Als de deelnemer een les niet aanwezig kan zijn dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor de 
aanvang van de les via sms door te geven (0496/03 29 97).  
Indien de deelnemer voor langere periode niet kan deelnemen aan de les, zal in 
overleg een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wil ik u verzoeken dit tijdig 
door te geven. 

http://www.dewittelotus.be/
mailto:info@dewittelotus.be


Indien een les niet kan doorgaan wordt u hiervan tijdig via sms of mail op de hoogte 
gebracht. 
 

Jaarabonnement  
Wie kiest voor een jaarabonnement betaalt een aangepaste prijs.  
Bij afwezigheid worden de lessen niet terugbetaald of op een andere manier in 
rekening gebracht. 
 
Het kan echter zijn dat uw kind voor langere periode (vanaf vier opeenvolgende 
lessen) afwezig is wegens ziekte of overmacht en hierdoor niet in staat is deel te 
nemen aan de les.  
In dat geval zal in overleg een goede oplossing worden gezocht en zullen de gemiste 
lessen later kunnen opgenomen worden en in vermindering worden gebracht bij de 
aankoop van een volgend abonnement. 
Hierbij kunnen de ouders er ook voor kiezen om dit bedrag in de vorm van een 
tegoedbon voor yoga, een coaching of een natuurlijk product te ontvangen.  
 
 

Bereikbaarheid van de ouders: 
Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat u 
bereikbaar bent. Vermeld op het inschrijvingsformulier daarom niet alleen uw vast 
telefoonnummer maar ook een gsm-nummer en eventueel telefoonnummer van uw 
werk waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent.  
Gelieve wijzigingen van telefoonnummers door te geven.  
 

Brengen en halen: 
Graag ervoor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 à 10 minuten voor de 
aanvang van de les), zodat er op tijd met de les kan gestart worden. Indien uw kind 
meer dan 5 minuten te laat is kan uw kind niet meer aan de les deelnemen. Het is 
storend aangezien de les altijd met een ontspanningsoefening begint. 
 

Misdragen: 
Kinderen krijgen de kans om op eigen tempo en met eigen mogelijkheden deel te 
nemen aan de lessen. Niemand wordt gedwongen. Wanneer echter een leerling zich 
tijdens een les zwaar en herhaaldelijk misdraagt behoudt de docent zich het recht de 
leerling voor de volgende lessen te ontzeggen, zonder teruggave van het lesgeld. 
 

 
Kleding: 
Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk 
kan bewegen (vb. trainings- of joggingsbroek en een T-shirt) In de winter zijn sokken 
met een anti-slipzool aan te raden.  
Yogamatten zijn aanwezig. 
 

Mededelingen: 
Indien er belangrijke zaken te melden zijn, krijgt uw kind hierover informatie mee naar 
huis. Alle mededelingen worden ook via mail of op de website vermeld. 
 

Ongevallen en aansprakelijkheid: 
De kinderen zijn verzekerd voor gebeurlijke ongevallen tijdens de lessen. 



De kinderen zijn niet verzekerd voor gebeurlijke ongevallen die vóór of na de les 
gebeuren. 
De Witte Lotus stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van 
eigendommen van de kinderen en de ouders, noch van lesmateriaal en lesruimte.  
 

Opleiding  
De docent van De Witte Lotus heeft volgende opleidingen gevolgd: 
*de ‘kinderyoga docentenopleiding’, therapeutische kinderyoga, kinderyoga voor de 
kinderbuik. 
bij Helen Purperhart van de Jip & Jan Academie in Almere. 
*de Relax Kids opleiding bij Relax Kids – Etten-Leur 
 

Vragen en/of opmerkingen  
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik dit graag van u.  
Ik ben bereikbaar via mail : info@dewittelotus.be of via het telefoonnummer  
0496/03 29 97 
 
 

Angelique Maes 

0496/03 29 97                       info@dewittelotus.be 
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