
De deelnemer: Iedereen die deelneemt aan of zich aanmeldt voor een activiteit. 
De docent: Vera Develing / Connectyin of degene die de les waarneemt/vervangt
Activiteit(en): Alle activiteiten die door Connectyin worden aangeboden: losse les, proefles, 
lessenserie, workshop of behandeling. 
Website: www.connectyin.com

Artikel 1 - De overeenkomst 

1.1) Deelname aan of aanmelden voor één van de activiteiten betekent dat de deelnemer 
akkoord gaat met onderstaande algemene voorwaarden en het privacybeleid en -verklaring, 
dat terug te lezen is op www.connectyin.com/voorwaarden. 

1.2) De deelnemer volgt de activiteiten volledig op eigen risico. De deelnemer voert de 
oefeningen uit met respect voor zijn/haar lichaam zonder grenzen te overschrijden.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten, blessures, fysieke bijzonderheden 
(bijvoorbeeld zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten) of beperkingen 
onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk als de gezondheid geen 
belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met huisarts, specialist of therapeut over 
deelname.

1.4) De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar lichaam. De docent kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor ontstaan letsel voor, tijdens of na de les. Onderbreek bij 
klachten een activiteit (bv. kramp, pijn, duizeligheid, misselijkheid) en breng de docent, 
behandelaar en/of (huis)arts op de hoogte. 

1.5) De docent is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de 
deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig 
gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de docent, dient te worden vergoed door de 
deelnemer.

Artikel 2 – Aanbod/Activiteiten van Connectyin

2.1) Yogalessen: De reguliere lessen binnen het yogajaar (januari t/m december) bestaan 
vanaf januari 2020 uit twee delen: januari tot en met half juli en september tot en met de 
kerstvakantie. De deelnemer verbindt zich in principe voor de hele serie. Het is mogelijk om 
een x-aantal lessen vooraf aan te schaffen. De houdbaarheid is beperkt. Zo zijn 12 lessen 
geldig voor 16 weke. Iedere daarna te volgen les wordt berekend als een losse les. Geldigheid 
is na te zien in een link die per mail wordt toegezonden. Een wijziging in lessenseries wordt 
gecommuniceerd via website en/of mail en/of nieuwsbrief. Meer informatie over de 
lessenseries is te vinden op www.connectyin.com/lessenseries.

2.2) Gratis Proefles: De eerste les is gratis. Daarna wordt er een mail gestuurd met de 
mogelijkheden. De proefles kan eenmalig worden verzet. Wanneer de proefles nog eens wordt 
verzet wordt een bedrag van €5 inclusief btw in rekening gebracht. 
De deelnemer meldt zich aan via de website, via vera.connectyin@gmail.com of 0612786755.  
Wanneer de deelnemer besluit te blijven, verbindt deze zich voor de rest van de serie tenzij de 
deelnemer in reactie op de gestuurde mail na de proefles aangeeft de keuze te maken om 
losse lessen of een andere activiteit te volgen of af te zien van het aanbod. 

2.3) Losse les: Het is mogelijk om, als er een mat vrij is, een losse les te volgen. Neem 
hiervoor contact op via de website, via vera.connectyin@gmail.com of via 0612786755. 
Wanneer de deelnemer zich aanmeldt voor een losse les, dient deze vooraf betaald te worden 
en is restitutie niet mogelijk. Wanneer de deelnemer onverhoopt niet kan op de afgesproken 
datum en dit is 24 uur of meer voorafgaand aan de les gecommuniceerd, is het mogelijk om de
les 1x te verzetten naar een andere datum. Binnen 24 uur afgemeld is het risico voor de 
deelnemer. Het is dan wel mogelijk een andere deelnemer te regelen. Zie hiervoor 4.7.

2.4) Workshops: Hiermee worden o.a. Yin XL en de workshops ter Verdieping bedoeld zoals 
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beschreven op www.connectyin.com/yinxl, www.connectyin.com/verdieping en 
www.connectyin.com/agenda. Wanneer de workshops door een gastdocent worden verzorgd, 
gelden de voorwaarden en tarieven van deze persoon, tenzij anders vermeld. 

2.5) Behandelingen: Hiermee worden de behandelingen bedoeld die gegeven/aangeboden 
worden door Connectyin. De deelnemer is verplicht vooraf een afspraak te maken via de 
website, via vera.connectyin@gmail.com of via 0612786755. Meer informatie over de 
behandelingen is te vinden op www.connectyin.com/behandelingen. De deelnemer vult 
voorafgaand aan de eerste behandeling een formulier in ter bescherming van zichzelf en van 
Connectyin. 

2.6) Tarieven: De meest recente tarieven van de activiteiten zijn terug te vinden op 
www.connectyin.com/rooster-tarieven.

2.7) Lesrooster en Leslocaties: Het meest recente lesrooster en de leslocaties zijn te vinden op
www.connectyin.com/rooster-tarieven.

Artikel 3 - Betaling 

3.1) De deelnemer dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de activiteit te betalen. 
Dit kan op de volgende wijzen:
– via een “tikkie”/betaalverzoek dat vanuit Connectyin via Whatsapp of per mail verzonden 
wordt naar het telefoonnummer of mailadres dat van de deelnemer bij Connectyin bekend is. 
– via overschrijving naar bankrekeningnummer NL77KNAB0255487983 tnv Connectyin

3.2) Bij niet of niet tijdige betaling heeft Connectyin het recht om op de deelnemer de 
invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

3.3) Door inschrijving/aanmelding voor of door deel te nemen aan een activiteit verbindt de 
deelnemer zich aan de algemene voorwaarden. De deelnemer betaalt het bedrag in één keer. 
Restitutie is niet mogelijk, behalve wanneer de docent de activiteit annuleert. 

Artikel 4 - Gemiste lessen en Annuleren door de deelnemer 

4.1) Reguliere lessen kunnen, mits tenminste 24 uur van tevoren gemeld bij Connectyin via 
vera.connectyin@gmail of 0612786755, in overleg op een ander gewenst tijdstip worden 
ingehaald binnen dezelfde lessenserie. Wanneer inhalen niet mogelijk is, wordt er nog een 
optie gegeven onder 4.6. Wanneer dit voor de deelnemer geen optie is, is het risico van het 
missen van een les voor de deelnemer. 

4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen 
van de deelnemer.

4.3) Bij langdurige ziekte kan de deelnemer contact opnemen met Connectyin voor een 
eventuele regeling.

4.4) Het afmelden voor een workshop vanuit de deelnemer is kosteloos mogelijk tot 7 dagen 
voor aanvang. Bij afzegging tot 3 dagen voor de workshop is 50% van het workshopbedrag 
verschuldigd en daarna is restitutie niet meer mogelijk. 

4.5) Bij het afmelden van een proefles binnen 24 uur is er de mogelijkheid om de proefles op 
een ander tijdstip te volgen, indien er een mat vrij is. Bij een tweede keer verzetten, wordt €5 
inclusief btw in rekening gebracht.

4.6) Het annuleren van een behandeling is kosteloos mogelijk wanneer dit meer dan 48 uur 
voorafgaand aan de afspraak wordt medegedeeld. Verzetten is in dit geval ook een 
mogelijkheid. Wanneer een afspraak 48 tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt 
geannuleerd, is alleen verzetten mogelijk. Binnen 24 uur is de cliënt het gehele bedrag 
verschuldigd. 
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4.7) Bij tijdige afmelding waarbij inhalen niet mogelijk is of afmelding binnen 24 uur voor 
aanvang van een activiteit, is het mogelijk dat de deelnemer een andere deelnemer regelt om 
in zijn/haar plaats deel te laten nemen aan een les, workshop, behandeling of andere activiteit 
van Connectyin. Geef naam en e-mailadres van deze persoon door via 
vera.connectyin@gmail.com of via 0612786755. De afmelding en eventuele vervanging van de 
deelnemer moet door Connectyin worden bevestigd.

Artikel 5 - Annulering door Connectyin

5.1) Connectyin heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen. Dit 
wordt per mail aan de betreffende deelnemer(s) gecommuniceerd.

5.2) Connectyin heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.

5.3) Bij annulering van een activiteit vanuit Connectyin is restitutie wel mogelijk. 

Artikel 6 - Uitsluiting

6.1) Connectyin heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een activiteit te 
weigeren, als de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien 
niet tijdig geannuleerd door de deelnemer dient deze eventuele kosten alsnog te voldoen.

6.2) Connectyin heeft het recht de toegang van de activiteiten, zonder opgave van reden, van 
de deelnemer te weigeren. 

Artikel 7 - Wijzigingen

7.1) Connectyin behoudt zich de vrijheid voor deze algemene voorwaarden en de lestijden, 
locatie en data te allen tijde te wijzigen. De deelnemer wordt via de website en e-mail van alle 
wijzigingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

8.1) Connectyin verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) Connectyin is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de 
deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de activiteit.

Artikel 9 - Toepasselijkheid en geschillen 

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Connectyin 
betreffende deelname aan activiteiten georganiseerd door Connectyin of beschreven op de 
website, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn 
bevestigd door Connectyin.

Connectyin

KvK: 66737206

BTW: NL169260331B02

Bankrekening: NL77KNAB0255487983
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