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Algemene Voorwaarden, versie 05 maart 2019 
 
De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van YogaSisters 
of de door YogaSisters in standgehouden websites zoals, maar niet beperkt tot www.yogasisters.nl 
(hierna veelal te noemen: “YS”), voor zover er uitdrukkelijk geen andere overeenkomsten zijn 
gesloten. YS wijst (de toepasselijkheid van) alle andere, aanvullende dan wel afwijzende 
voorwaarden die door de wederpartij worden gebruikt uitdrukkelijk van de hand.  
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Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Deze algemene voorwaarden hebben 
betrekking op alle diensten die direct of indirect beschikbaar worden gesteld: online, per e-mail, per 
telefoon of per reguliere post. Deze website is eigendom van YS en wordt alleen aangeboden op 
onderstaande voorwaarden. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden 
en zijn (in de meest recente versie) gepubliceerd op de website 
www.yogasisters/algemenevoorwaarden.  
 

1. Definities 
YogaSisters : YS & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn 

aangegaan. 
YS : alle pagina’s van de website www.yogasisters.nl. 
Gebruiker : iedereen die YS bezoekt of van de informatie op YS gebruik maakt. 
Informatie : gegevens, aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, bestanden of andere 

content die zich op YS bevindt. 
Opdrachtgever : Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht 

heeft gesloten met Opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer : YS en de daaraan verbonden natuurlijke personen. 
Yogastudio : Een leslocatie voor yoga waar door diverse docenten lessen en/of 

behandelingen worden verzorgd. 
Pop-Up Yoga : Fysieke yogalessen op bijzondere plekken in Nederland in combinatie met 

drinken, eten of een andere activiteit. 
Retreats Een of meerdaagse vakanties in Nederland of het buitenland 
Website De website van YS.: www.yogasisters.nl 
Social Media Social Media accounts van YS zoals facebook, instagram, etc. 
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2. Online service 
Via deze website (www.yogasisters.nl) biedt YS een online platform aan op het gebied van yoga, 
mind, body en soul en alle daarbij behorende onderwerpen in de ruimste zin van het woord. 
 
 
3. Opdrachten 
3.1. YS biedt de mogelijkheid om op locatie yogalessen, meditatie, workshops, lezingen en/of 

andere activiteiten te verzorgen. Opdrachtgever en YS gaan vrijblijvend over de wensen van 
Opdrachtgever, inhoud van de activiteit(en), duur van de overeenkomst en doel van de 
opdracht in gesprek. Aan de hand van het gesprek stelt YS een gepersonaliseerde offerte 
op en stuurt deze ter goedkeuring naar Opdrachtgever. Alle communicatie dient schriftelijk 
te geschieden. 

3.2. YS stuurt 14 dagen voor aanvang van betreffende activiteit de factuur naar Opdrachtgever. 
Daarna is het niet meer mogelijk om het aantal deelnemers aan de activiteiten te wijzigen. 
De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan door Opdrachtgever, tenzij in 
onderling overleg anders is overeengekomen.  

3.3. Bij annulering door Opdrachtgever van activiteiten zoals vermeld in 3.1. binnen 14 dagen 
voor aanvang van betreffende activiteit, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de 
geannuleerde uren dan wel de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering binnen 
30 dagen is Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de 
overeengekomen hoofdsom verschuldigd. 

3.4. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. 
 
 

4. Pop- Up Yoga 
4.1. YS biedt fysieke yogalessen aan op verschillende locaties in Nederland. YS wil yoga 

toegankelijk maken voor iedereen door een omgeving te creëren waar mensen kunnen 
disconnecten van de hectische maatschappij en connecten met andere mensen om zich 
heen. De pop-up yogalessen worden in samenwerking met of in opdracht van andere 
externe partijen gegeven.  

4.2. De Pop-Up Yogalessen bestaan uit een yogagedeelte en een verbindend gedeelte zoals 
achteraf theedrinken, samen ontbijten, samen lunchen, samen brunchen of een soortgelijke 
activiteit. YS behoudt zich het recht voor om haar Pop-Up lessen naar eigen inzicht in te 
vullen en uit te voeren. 

4.3. Deelnemers kunnen vooraf online een ticket kopen via ikbenaanwezig of een soortgelijke 
website. De geldende prijzen en uitleg over desbetreffende les staan op de website van YS. 

4.4. YS behoudt zich het recht voor de prijzen per Pop-Up les opnieuw te bepalen en te wijzigen. 
Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of 
social media. 

4.5. Restitutie is niet mogelijk.  
 
 

5. Retraite 
5.1. YS organiseert een of meer daagse retraites in Nederland en/of buitenland. De geldende 

prijzen en uitleg over desbetreffende retraite staat op de website van YS. 
5.2. Deelnemer kan bij de retraite deelnemen door zich aan te melden via de website van YS. 

Hiervoor verzameld YS de volgende persoonsgegevens: 
- Voor- en achternaam; 
- Adres; 
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- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Geboortedatum. 

5.3. Bij retraite tot EUR 175,00 dient het volledige bedrag binnen twee weken na ontvangst van 
factuur worden voldaan. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de volledige betaling. 

5.4. Bij retraite boven de EUR 175,00 dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur de 
aanbetaling te worden voldaan. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling. 
Uiterlijk 1 maand (30 dagen) voor de geplande retraite dient het resterende bedrag te 
worden voldaan.  

5.5. Bij annulering van een retraite tot EUR 175,00 tot 2 maanden voor aanvang van de retraite 
wordt 75% van het totaalbedrag teruggestort. Bij annulering van de retraite tot 1 maand (30 
dagen) voor aanvang van de retraite wordt 50% van het totaalbedrag teruggestort. Bij 
annulering binnen een maand (30 dagen) voor aanvang van de retraite is restitutie niet 
mogelijk. 

5.6. Bij annulering van een retraite vanaf EUR 175,00 tot een maand (30 dagen) voor aanvang 
van de retraite is restitutie van de aanbetaling niet mogelijk. Bij annulering binnen 30 dagen 
voor aanvang van de retraite is restitutie van het totaalbedrag niet mogelijk. 

5.7. YS behoudt zich het recht voor de te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf 
aangekondigd door vermelding op de website en/of social media. 

 
 

6. Yoga agenda 
Op de website staat een agenda waarop alle lessen van YS, Marleen individueel en Fiona 
individueel staan. Per les zijn de algemene voorwaarden van toepassing van de lesgevende 
docent. 

 
 

7. Reviews 
7.1. Gebruikers kunnen op YS een review invullen over yogascholen op de reviewpagina van YS 

met als enig doel om (toekomstige) Gebruikers op de hoogte te stellen van hun mening over 
de kwaliteit en de sfeer van de locatie en diensten van de yogaschool. 

7.2. Deze reviews kunnen door YS naar eigen inzicht worden gebruikt op YS of andere kanalen 
die eigendom zijn van, aangeboden worden door, gebruikt of beheerd worden door YS. 

7.3. YS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht reviews te wijzigen, af te wijzen of te 
verwijderen. 
 
 

8. Event-agenda 
8.1. Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid een door hen georganiseerd evenement te 

plaatsen in de evenementenagenda op de website. 
8.2. Opdrachtgever dienen hierbij akkoord te zijn met voorwaarden en zich te houden aan 

betalingsverplichting alvorens aanspraak te kunnen doen op de mogelijkheid tot het delen 
van evenementen op de website. 

7.3 Opdrachtgever plaatst het verzoek tot vermelden van een evenement via een formulier op 
de hiervoor bestemde locatie op de website. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor 
evenementen te plaatsen, aan te passen, dan wel te verwijderen als zij hiertoe enige reden 
ziet. 
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9. Aansprakelijkheid 
9.1. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door 

Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
9.2. YS heeft de inhoud van YS met grote zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven 

met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op YS. 
9.3. De op YS geplaatste locatie informatie geeft uitsluitend de persoonlijk samengestelde en/of 

aangeleverde gegevens weer van de betreffende Deelnemer en reviews van Gebruikers. YS 
is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie. 

9.4. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en zal de informatie zelf op 
juistheid en volledigheid toetsen. 

9.5. YS is niet aansprakelijk voor enige schade (zoals, maar niet gelimiteerd tot zuivere 
vermogensschade, immateriële schade, directe en indirecte (gevolg) schade) ten gevolge 
van het gebruik van (de informatie op) YS of op enige website waarnaar op YS een hyperlink 
is opgenomen of enige website waarop een hyperlink is opgenomen naar YS. 

9.6. Indien via YS overeenkomsten tussen de Gebruiker en derden tot stand komen wordt YS op 
generlei wijze betrokken geacht bij dergelijke transacties en aanvaardt zij geen enkele 
aansprakelijkheid ter zake. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke 
transacties. 

9.7. Hoewel YS ernaar streeft dat YS gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is YS niet 
aansprakelijk voor schade (zoals, maar niet gelimiteerd tot zuivere vermogensschade, 
immateriële schade, directe en indirecte (gevolg) schade) ten gevolge van het niet 
beschikbaar zijn van YS om welke reden dan ook. 

 
 

10. Cookies 
10.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de 

computer van de Gebruiker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen 
zoals bepaalde voorkeuren van de Gebruiker. 

10.2. Daardoor kan YSde Gebruiker bij een volgend bezoek aan YS nog beter van dienst 
zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de Gebruiker gecheckt en bewaard heeft, of de 
inhoud van het winkelwagentje. 

10.3. De Gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan 
zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of 
gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies 
mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. 

10.4. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de 
browser. 

10.5. YS maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van YS te 
optimaliseren. 

10.6. YS maakt gebruik van marketingcookies om de communicatie van YS zowel op haar 
eigen site als op haar eventuele partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen 
op de wensen van de individuele Gebruiker. 

10.7. YS maakt gebruik van analytische cookies waarmee niet het surfgedrag van 
individuen maar van grotere aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot 
grafieken en patronen die helpen om YS te verbeteren en te optimaliseren. 

10.8. We verwijzen u voor meer informatie graag naar ons Privacy Statement, waarin staat 
hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Het 
privacy beleid voldoet aan de eisen van de AVG.  
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11. Privacyverklaring 
YS houdt zich aan de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens en zorgt voor een goede 
beveiliging van de opgeslagen gegevens. We verwijzen u graag naar ons Privacy Statement, 
waarin staat hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat wij doen om uw privacy te 
beschermen. Het privacy beleid voldoet aan de eisen van de AVG.  
 
 
12. Disclaimer 
YS is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de Gebruiker 
daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is 
daarvoor afdoende. 

 
 

13. Adverteren 
Opdrachtgevers van YS kunnen via de website van YS worden gewezen op producten van 
derden, door middel van: 
   
- Advertenties; 
- Links in de lopende tekst. 

 
Opdrachtgevers van YS hebben zelf de mogelijkheid tot het (laten) plaatsen van advertenties, 
tegen hiervoor op de website aangegeven voorwaarden en tarieven. Indien Opdrachtgever 
akkoord is met deze voorwaarden leidt dit tot een betalingsverplichting. 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor advertenties te plaatsen, aan te passen, dan wel te 
verwijderen als zij hiertoe enige reden ziet. 

 
 

14. Rechtsbevoegdheid - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
15.1 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. 
15.2 Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Gelderland is in eerste aanleg bevoegd 

van geschillen tussen YS en Gebruiker kennis te nemen. 
 
 

15. Wijzigingen algemene voorwaarden 
YS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van 
de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar via de website 
www.yogasisters.nl.YS zal wijzigingen in de algemene voorwaarden via haar website 
aankondigen.  


