Algemene voorwaarden Studio Be You
1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de
deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Studio Be You aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig
ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 Studio Be You is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer, noch
enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan
eigendommen van Studio Be You, dienen te worden vergoed.
2. Lidmaatschap en betaling
2.1 De deelnemer sluit een trimester-abonnement af of koopt een beurtenkaart waarmee hij kan deelnemen aan de
lessen. Die zijn een bepaalde periode geldig (zoals omschreven bij de aankoop).
2.2 Een trimester-abonnement of beurtenkaart van Studio Be You is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Om deel te nemen aan een les moet er vooraf geboekt worden via Momoyoga. Indien de les volzet is en je hebt
de les niet geboekt is het niet mogelijk om deel te nemen aan de les.
2.4 Het lesgeld kan niet worden terugbetaald. De lessen komen te vervallen aan het einde van de lesperiode.
2.5 Tot 4 uur voor de lesaanvang kan je de les kosteloos annuleren. Je kan je lestegoed dan gebruiken voor een
andere les tijdens die week of op een later tijdstip (hangt af van het type abonnement je hebt). Dit telt niet voor
workshops en specials (Yoga en Brunch)! Eenmaal ingeschreven voor een workshop of special, kun je dit niet meer
annuleren. Indien je niet kan komen, kan je iemand in jouw plaats sturen. Enkel bij bewijs van ziekte wordt het
tegoed terugbetaald.

3. Studiomateriaal en kledij
3.1 Voor het beoefenen van alle yoga- en pilateslessen is de deelnemer verplicht om een eigen mat te gebruiken.
Enkel voor de Feet Up lessen kan de deelnemer gebruik maken van een yogamat van de studio.
3.2 Ander materiaal aanwezig in Studio Be You (yogablokken, yogariemen, dekentjes, Feet Up bankjes,…) kunnen
gebruikt worden maar dienen steeds netjes (hygiënisch schoonmaken) achtergelaten te worden. Bij schade door de
deelnemer zal die het materiaal moeten vergoeden aan Studio Be You.
3.3 Het dragen van schoeisel is in de leszaal niet toegelaten.
4. Feestdagen, vakantie en annulering lessen
4.1 Op bepaalde feestdagen of (vakantie)periodes in het jaar is Studio Be You gesloten. Dit zal tijdig worden
gecommuniceerd via social media en op de website. Met deze sluiting werd reeds rekening gehouden voor het
aantal lessenweken ifv het abonnement of de beurtenkaart.
4.2 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte
of ongeval docent) zal de les op een later tijdstip ingepland worden en kan de deelnemer die dan alsnog mee volgen.
Dit tijdstip wordt bepaald door Studio Be You en is niet betwistbaar.
5. Zwangerschap of ziekte
5.1 Bij ziekte kan de periode van abonnement of beurtenkaart verlengd worden. Het verlengen van de periode is
enkel mogelijk wanneer de deelnemer langdurig ziek is (minimum 1 maand), en mits doktersattest dit tijdig kan
voorleggen of doorgeven aan de studio via mail naar info@studiobeyou.be
5.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga en pilates afgeraden. Indien
deelnemer toch wenst deel te nemen aan de lessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
5.3 Indien de deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de lessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

6. Wijzigingen lesrooster, prijzen
6.1 Studio Be You behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig
worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en social media.
6.2 Studio Be You behoudt zich het recht om het lessenrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te
wijzigen. Dit wordt altijd tijdig gecommuniceerd aan alle deelnemers.

