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ALGEMENE VOORWAARDEN SAKTIISHA YOGA ACADEMY 
Datum 1 augustus 2020 
  
1.  Definities 
1.1. saktiisha yoga academy: Hierna te noemen SAKTIISHA, gevestigd te Papestraat 10c, 2513 AW, 

in Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59894288. 
1.2. Klant: degene die yogalessen, workshops, cursussen en/of opleidingen volgt of wenst te volgen 

bij SAKTIISHA. 
1.3. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SAKTIISHA die op SAKTIISHA’s website staan 

gepubliceerd op www.saktiisha.com en tevens in de studio verkrijgbaar zijn in hardcopy. 
1.4. Een Yoga Lessenkaart: zoals beschreven in paragraaf 3.6.  
1.5. Lidmaatschap: een Lidmaatschap die wordt aangeboden of is aangeboden door SAKTIISHA en 

die door de Klant dient te worden betaald of is betaald om yogalessen te kunnen volgen bij 
SAKTIISHA. 

1.6. Proefles: een eenmalige les die door de Klant dient te worden betaald om een yogales voor de 
eerste keer uit te proberen. 

1.7. Losse les: een losse les bij SAKTIISHA die door de Klant dient te worden betaald, anders dan via 
een Lidmaatschap of een proefles of een Lessenkaart 

1.8. Workshop, cursus of opleiding: een Workshop, Cursus of opleiding die wordt of is aangeboden 
door SAKTIISHA en die door de Klant dient te worden betaald of is betaald om een workshop, 
cursus of opleiding te volgen bij SAKTIISHA. 

1.9. Prijslijst: De huidige prijslijst zoals gepubliceerd op de website van SAKTIISHA 
1.10. Website: de website van SAKTIISHA: http://www.saktiisha.com 
 
2.  Toepassing 
2.1. Deze voorwaarden zijn geldig voor alle lidmaatschappen en voor zover van toepassing ook de 

yoga Lessenkaart, losse les, proefles en workshops, cursussen en opleidingen. Deelname aan 
één van de lessen, workshops,  cursussen en opleidingen betekent dat de klant akkoord  gaat 
met deze algemene voorwaarden.  

2.2. Indien noodzakelijk kan SAKTIISHA de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. De huidige 
en geldige voorwaarden zijn altijd beschikbaar via de website van SAKTIISHA en in hardcopy in 
de studio.  SAKTIISHA  zal eventuele wijzigen per e-mail aankondigen en of via de website.  

  
3.  Lidmaatschap 
3.1. Klanten kunnen yogalessen volgen op basis van een lidmaatschap. Voor Klanten die voor het 

eerst bij SAKTIISHA komen is een proefles/kaart beschikbaar en eventueel Losse lessen volgens 
de prijslijst van SAKTIISHA.  

3.2. Op het moment dat de Klant zicht inschrijft en het lidmaatschap betaalt, verwerkt SAKTIISHA het 
lidmaatschap in hun systeem en dient de Klant de algemene voorwaarden te accepteren, waarop 
het lidmaatschap ingaat en de klant maandelijks zijn of haar lidmaatschapsgeld betaalt. 

3.3. De Klant kan kiezen uit de volgende Lidmaatschappen die SAKTIISHA biedt: 
• SAKTIISHA MEMBERSHIP ONBEPERKT ONLINE – onbeperkt online lessen gedurende 

een maan 
Duur: doorlopend met 1 kalendermaand opzegtermijn voor de 1e van de maand. Prijs volgens 
Prijslijst gepubliceerd op de website  maandelijks te incasseren door SAKTIISHA van de 
bankrekening van de klant. Meerprijs geldig bij geen machtiging voor incasso. 
• SAKTIISHA MEMBERSHIP  ONBEPERKT (ALLES) – Onbeperkt aantal online en studio 

lessen per maand 

Duur: doorlopend met 1 kalendermaand opzegtermijn voor de 1e van de maand. Prijs volgens 
Prijslijst gepubliceerd op de website  maandelijks te incasseren door SAKTIISHA van de 
bankrekening van de klant. Meerprijs geldig bij geen machtiging voor incasso. 
Alle prijzen in de Prijslijst zijn inclusief BTW. 

3.4. SAKTIISHA geeft korting aan 60 plussers en aan voltijd Studenten op vertoon van hun 
Klantenkaart of OV-Klantenkaart. Zie hiervoor de actuele prijslijst op de website. 

3.5. SAKTIISHA biedt Lessenkaarten naast Lidmaatschappen. Deze kaarten geven toegang voor een 
specifiek aantal yogalessen bij SAKTIISHA. De losse les online is geldig voor 1 les voor online 
lessen. De losse les studio is geldig voor 1 les in de studio. De 3 lessenkaart is geldig voor een 
(1) maand en alleen beschikbaar voor nieuwe klanten. De 5 lessenkaart is geldig voor twee (2) 
maanden. 

3.6. De bepalingen van paragraaf 8 met betrekking tot beëindiging en opschorting zijn niet van 
toepassing op proefleskaarten en losse leskaarten van SAKTIISHA.  Na verloop van 
geldigheidstermijn van een leskaart vervallen de tegoeden op de leskaart. Reeds aangeschafte 
leskaarten kunnen onder geen beding worden ingeleverd om lesgeld terug te vorderen. 

3.7. Naast lidmaatschappen, proeflessen, losse lessen of kaarten biedt SAKTIISHA  workshops, 
cursussen en opleidingen op het gebied van yoga, meditatie, andere vormen van 
lichaamsbeweging of op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De prijzen hiervoor 
verschillen per Workshop, Cursus en opleiding. 
 

4. Betaling en prijswijzigingen 
4.1.  Een lidmaatschap, Losse les, Proefles, Kaarten, Workshops, Cursussen en/of opleidingen 

moeten voor aanvang zijn betaald door de Klant. Een workshop/cursus moet uiterlijk binnen 5 
dagen na aanmelding / inschrijving te worden betaald.  Een opleiding dient o.b.v. gemaakte 
afspraken betaald te worden. 

4.2.  Betaling zal plaatsvinden via automatische overboeking door de Klant of automatische incasso 
door SAKTIISHA of via PIN of contant op de locatie.  

4.3. De prijzen kunnen tussentijds worden verhoogd. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte 
gesteld.  

4.4.  Saktiisha behoudt zich het recht voor om hun prijzen te wijzigen. Klanten worden tijdig 
geïnformeerd over deze prijswijzigingen. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze 
prijswijzigingen bestaat de mogelijkheid om deelname aan lessen te stoppen. In het geval van 
Lidmaatschappen hoeft de Klant hiervoor de opzegtermijn van één maand niet te respecteren. 
De Klant heeft geen uitstaande betalingen. 

4.5. Voor klanten die hun lidmaatschap 6 maanden vooruit willen betalen, wordt een gereduceerde 
prijs aangeboden volgens de huidige prijslijst. 

 
5.  Gedragscode / huisregels 
5.1.  Iedere klant dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de 

lessen plaatsvinden:  
o Niet roken in het pand. 
o Geen schoenen in de yogaruimtes. 
o De (fysieke) integriteit van de Klanten zal ten alle tijden worden gerespecteerd. Sexuele 

intimidatie wordt niet getolereerd. 
5.2. De leiding van SAKTIISHA behoudt zich het recht voor de klant deelname aan de lessen te 

weigeren en lidmaatschap per direct te beëindigen indien zij hiervoor gegronde redenen kent. 
 
6.  Lesrooster 
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6.1. Het huidige lesrooster is beschikbaar op de website. SAKTIISHA behoudt zich het recht voor het 
lesrooster op elk moment te wijzigen.  Eventuele wijzigingen in het Lesrooster zullen zover 
mogelijk van te voren worden aangekondigd door SAKTISHA via de website of via e-mail.  

6.2. SAKTIISHA behoudt zich het recht voor om een ingeroosterde les te annuleren of de docent(e) 
te wijzigen in geval van overmacht. In een dergelijk geval zullen lesgelden niet worden vergoed 
aan de Klant 

6.3. Op de website staan de vakanties vermeld waarop geen yogalessen plaatsvinden bij 
SAKTIISHA.  

 
7.  Reserveren  en annuleren van lessen en niet opdagen voor gereserveerde 

lessen 
7.1.  Klanten dienen online een plek te reserveren om er zeker van te zijn dat er plek is voor hen in de 

les. Het niet reserveren kan betekenen dat de Klant naar een les komt en er geen plek is.  
7.2.  Een gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd tot twee (2) uur voor aanvang 

van de les. Annuleringen die korter dan 2 uur van tevoren worden gedaan worden volledig in 
rekening gebracht. Er zal 1 les automatisch van het lessenkaart worden afgeschreven, of indien 
de Klant geen krediet heeft op zijn of haar account dan zal deze bij de eerstvolgende bezoek 
worden verrekend. Bij een onbeperkt abonnement zal het tarief van een proefles in rekening 
gebracht worden. 

7.3.  Het niet opdagen voor een gereserveerde les zal tevens volledig in rekening worden gebracht 
aan de Klant door het bedrag automatisch te verrekenen met zijn of haar krediet. 1 les bij 
kaarten en het tarief van een proefles bij onbeperkt maandabonnees. 

 
8. Beeindiging and bevriezing van Lidmaatschap  
8.1. De Klant kan Lidmaatschap beeindigen rekening houdende met 1 volledige kalendermaand 

opzegtermijn. Opzeggen dient voor de 1e van de maand te geschieden door een e-mail te 
sturen naar info@saktiisha.com. Lesgelden worden niet vergoedt tenzij de Klant voldoet aan de 
bepalingen in paragraaf 8.2. 

8.2. In het geval van langdurige ziekte of blessure, komt de Klant in aamerking voor opschorting van 
zijn of haar Lidmaatschap of Kaart gedurende een maximale periode van 6 maanden. Een 
aanvraag voor opschorting dient schriftelijk te worden ingediend samen met een 
doktersverklaring per e-mail naar info@saktiishayoga.academy 

8.3. Tijdens de geldigheid van een Lidmaatschap heeft de Klant het recht om een (1) keer per jaar 
zijn of haar Lidmaatschap te bevriezen gedurende maximal een (1) maand in verband met het 
opnemen van vakantie. Een verzoek voor bevriezing vanwege vakantie dient schriftelijk te 
worden ingediend per e-mail aan info@saktiishayoga.academy. 

 
9. Reserveren en annuleren van workshops, cursussen en opleidingen 
9.1. Reserveringen voor workshops en cursussen kan online worden gedaan en kunnen tot 5 dagen 

voor start van de activiteit online kostenloos worden geannuleerd. Voor het niet tijdig annuleren 
zal aan de Klant alsnog de gehele workshop of cursus in rekening worden gebracht. Een 
opleiding kan binnen de separaat gesteld termijn geannuleerd worden (zie voorwaarden bij 
opleidingen) 

9.2. SAKTIISHA behoudt zicht het recht voor een workshop of cursus te annuleren of wijzigen bij 
onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. In een dergelijk geval zal de Klant zijn of 
haar workshop of cursusgeld of terug ontvangen. 

9.3. Voor saktiisha yoga (teacher) trainingen (SYTT), gelden aparte voorwaarden vermeld op 
www.saktiisha.com.  

10.  Aansprakelijkheid   
10.1. SAKTIISHA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of 

opgelopen letsel van de Klant.  
10.2. Iedere Klant die bij SAKTIISHA lessen en of workshops of cursussen volgt is verplicht een 

zwangerschap en of  lichamelijke en/of psychische klachten onmiddelijk te melden aan de 
Docent.  

10.3. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en 
daarbij accepteert de Klant het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel.  

 
SAKTIISHA biedt de volgende richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:  
• Raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yoga les begint wanneer je niet zeker weet of je 

helemaal gezond bent of als je zwanger bent 
• Indien je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht informeer dan altijd de docent(e) 

voordat je met een yogales begint  
• Luister en volg de instructies op van de docent(e) 
• Luister goed naar je eigen lichaam en de lichamelijk beperkingen 
• Doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn 
• Stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd 
 
11.  Privacy 
SAKTIISHA gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de 
persoonsgegevens van 8 december 1992. SAKTIISHA zal persoonlijke informatie van klanten nooit aan 
derden verstrekken zonder uw persoonlijke toestemming.   
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TERMS AND CONDITIONS SAKTIISHA YOGA ACADEMY 
Date 1 August 2020 
  
1. Definitions 
1.1. saktiisha yoga academy : Hereinafter saktiisha, is situated in (2513 AW) The Hague, at Papestraat 

10c, and has been registered with the trade register (handelsregister) under number 52432238.  
1.2. Customer: one who wishes to take, or is taking, as the case may be, yoga clas(ses) and or 

Workshops or Courses at saktiisha. 
1.3. Conditions: these terms and conditions of saktiisha, which have been published on saktiisha’s 

website www.saktiisha.com These terms and conditions are also available in the saktiisha studio 
in hardcopy.  

1.4. A 3 Lesson or 10 Lesson card: as referred to in clause 3.6.  
1.5. Membership: a membership to be offered, or offered, as the case may be, by saktiisha, and to 

be paid, or paid, as the case may be, by the Customer, in order to take yoga classes at saktiisha.  
1.6. Trial Class: a onetime class to be paid by a Customer for trying out a yoga class for the first time. 
1.7. Single Class: a one-time drop-in class at saktiisha to be paid by a Customer, other than through 

a Membership or Trial Class. 
1.8. Workshop or Course: a Workshop or Course to be offered, or offered, as the case may be, by 

saktiisha, and to be paid, or paid, as the case may be, by the Customer, in order follow a 
Workshop or Course at saktiisha. 

1.9. Price List: The current Price List as published on the website of saktiisha 
1.10. Website: the website of saktiisha: http://www.saktiisha.com 
 
2. Applicability  
2.1 These Conditions are exclusively applicable to all Memberships, and, to the extent applicable, 

to class cards, Single, Trial Classes and Workshops and Courses at saktiisha. By taking a class 
and or Workshop at saktiisha, the Customer agrees with the applicability of these Conditions.  

2.2 Saktiisha may change these Conditions from time to time. The current and valid version is always 
provided on the Website or in hardcopy in the studio. Saktiisha will announce possible changes 
previously, by e-mail or via the website. 
  

3. Membership 
3.1. Customers can take yoga classes on the basis of a Membership. For first time Customers a trial 

class is available and Single Classes are also available at prices as per our Price List. 
3.2. At the moment the Customer pays the membership fee due to Saktiisha, and Saktiisha issues the 

Membership in their system and Customer accepts the conditions, a Membership is established, 
for which the Customer pays monthly. 

3.3. Saktiisha offers the following Memberships, at the choice of the Customer:  
• SAKTIISHA MEMBERSHIP UNLIMITED ONLINE – unlimited online classes per month 
Duration: continuous with 1 calendar month notice befor the 1st of the month. 
Price according to Price List published on the website to be collected monthly by SAKTIISHA 
from the customer's bank account. Surcharge valid for no direct debit authorization. 
• SAKTIISHA MEMBERSHIP  UNLIMITED (ALL) – Unlimited online and studio classes per 

month 
Duration: continuous with 1 calendar month notice befor the 1st of the month. 
Price according to Price List published on the website to be collected monthly by SAKTIISHA 
from the customer's bank account. Surcharge valid for no direct debit authorization. 
this period. Price according to Price List published on the website  
All prices in the Price List are including VAT (BTW). 

 
3.4. For full time Students on presentation of an official Student Card or OV-Studentenkaart and for 

Customers of the age of 60+, Saktiisha offers a discounted price for all yoga classes at Saktiisha 
as per the Price List  

3.5. Saktiisha also offers the Saktiisha Class cards, besides a Membership. These cards allow for a 
specified number of classes at Saktiisha. The single class online card is valid for one (1) day. The 
single class studio card is valid for one (1) day. The 3 Class card is valid for one (1) month and 
only availalbe for new clients. The 5 Class card is valid for two (2) months. 

3.6. The stipulations of clause 8 referring to termination and suspension do not apply to the Saktiisha 
to a TRIAL or SINGLE Lesson Card. After the expiry date of a Lesson card the class credits on 
the card are no longer valid. Purchased Lesson cards cannot be refunded at any time for cash. 

3.7. Beside Memberships, Trial classes, Single classes or cards Saktiisha also offers Workshops and 
Courses on yoga, meditation, other forms of body movement and personal development. The 
valid prices for these will vary per Workshop or Course. 
 

4. Payment and Price Changes  
4.1. A Membership, Single and Trial class and Saktiisha Card or Workshop/Course must be paid prior 

to taking a class and or Workshop or Course. A Workshop or Course must be paid latest within 
five (5) days after registration. Payment of Training is based on agreements made per training. 

4.2. Betaling zal plaatsvinden via automatische overboeking door de Klant of automatische incasso 
door SAKTIISHA of  via PIN of contant in de studio van SAKTIISHA.  

4.3. Payment shall take place through automatic bank transfer by Customer or automatic bank 
collection by Saktiisha or paid in the studio by PIN or in cash. 

4.4. Saktiisha reserves the right to change their prices. Customers will be informed about these price 
changes in a timely manner. When the Customer does not agree with these price changes the 
possibility exist to stop participation of classes. The Customer will not have to respect the one 
month notice for this in the case of Memberships. The Customer shall have no outstanding 
payments.  

4.5. For Customers that would like to pay their Membership ahead for 6 months a discounted price is 
offered as per the current Price List. 

 
5. Code of Conduct  
5.1. Customers shall adhere to Saktiisha’s code of conduct at all times:  

o Do not smoke in the building. 
o No shoes in the yoga studio.  
o The (physical) integrity of the Customers shall be respected at all times. Sexual and 

sexualizing behavior will not be tolerated by Saktiisha.  
5.2. Saktiisha reserves the right, at its discretion, to deny Customers entrance to Saktiisha who do 

not adhere to the code of conduct as set forth in clause 5.1, and terminate the Membership of 
such Customers.  

 
6. Class schedule  
6.1. The current class schedule is always published on the Website. Saktiisha reserves the right to 

change the class schedule at any time. Any changes, in as far as possible, will be previously 
announced by  Saktiisha, through the Website and/ or via e-mail.  

6.2. Saktiisha reserves the right to cancel a scheduled yoga class, or to change the yoga teacher as 
mentioned in the schedule, in the event of force majeur. In such a case no membership fee will 
be refunded. 

6.3. On the website we publish on which holidays no yoga classes will take place at Saktiisha. 



 

	
saktiisha	yoga	academy	–	www.saktiishayoga.academy	-	email	info@saktiishayoga.academy	

Kvk	nr	59894288–	BTW	nr	NL196468024B02-	Bank:	ABN	AMRO	Banknummer:	NL19ABNA0424719665	tnv	saktiisha	yoga	academy	
	

 

 
7. Reservation and cancellation of classes and no shows 
7.1. Customers will have to reserve a spot online to ensure there will be a spot available for them in 

the class. Not reservering could lead to a Customer coming to a class that is already full.  
7.2. A reserved lesson can be canceled online free of charge up to two (2) hours before the start of 

the lesson. Cancellations made less than 2 hours in advance will be charged in full. 1 lesson will 
be automatically deducted from the lesson card, or if the Customer has no credit on his or her 
account, it will be deducted on the next visit. With an unlimited subscription, the rate of a trial 
lesson will be charged. 

7.3. Failure to show up (NO SHOW) for a reserved lesson will also be fully charged to the Customer 
by automatically settling the amount with his or her credit. 1 lesson will be deducted with cards 
and the rate of a trial lesson with unlimited monthly subscribers. 

 
8. Termination and Suspension of Membership  
8.1. The Customer can terminate a current Membership  taking into account one full calendar month 

of notice. Termination needs to done before the 1st of the month by writing an email to 
info@saktiishayoga.academy. No fees will be refunded, except for the stipulation in clause 8.2  

8.2. In the event of a long term illness, or injury, as the case may be, the Customer is entitled to have 
its Membership suspended for a maximum period of 6 months. A request for suspension has to 
be filed with Saktiisha in writing and should be accompanied by a statement of a physician. Such 
request can be e-mailed to: info@saktiishayoga.academy  

8.3. During the validity of the Membership and in connection with a holiday, the Customer has the 
right to have its Membership suspended once, for a maximum period of one (1) month. A 
request for suspension has to be filed with Saktiisha in writing. Such request can be e-mailed to: 
info@saktiisha.nl  
 

9. Reservation and cancellation of Workshop or Courses 
9.1. Reservations for Workshops and Courses may be cancelled online up to 3 days prior to the 

Workshop. For not cancelling in time Customers will be charged for the entire Workshop or 
Course. 

9.2. Saktiisha reserves the right to cancel a scheduled Workshop or Course if it does not have 
enough registrations or in case of force majeure. In this case the Customer shall receive back the 
amount paid upfront for the Workshop or Course. 

9.3. For saktiisha yoga (teacher) training (SYTT), separate conditions apply on www.saktiisha.com. 
 
 
 
10. Liability  
10.1. Saktiisha shall not be liable for any injury, loss or damages in connection with taking classes or 

Workshops at Saktiisha.  
10.2. Every Customer visiting our studio is obliged to notify Saktiisha of any physical injury, 

pregnancy, mental illness to the teacher. 
10.3. There is always a risk of injury involved when taking a yoga class or Workshop. By taking a yoga 

class or workhop at Saktiisha, the Customer accepts this risk of injury.  
 
SAKTIISHA offers the following guidelines to diminish the risk of injury:  
• Consult with a physician when you are not sure you are completely healthy, or if you are 

pregnant, before starting to take yoga classes 
• If you have an injury, or other physical issue, inform the yoga teacher thereof before you start 

your yoga class.  
• Listen to and follow the instructions of the yoga teacher 
• Be secure when exercising yoga and listen to your physical limitations 
• Don’t do any exercises that are painful 
• Ask questions when you do not understand an exercise 
 
11. Privacy  
SAKTIISHA behaves in accordance with the law to protect the personal data of December 8, 1992. 
Customer’s personal data will never transferred to third parties without their personal consent.  
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