Algemene Voorwaarden
• Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de gegevens van hun reservering
correct zijn.
• De klant zal de accommodatie niet anders gebruiken, dan voor het toegestane gebruik en gebruikt de
accommodatie niet voor agressief, luidruchtig, gevaarlijk, illegaal, entertainment, immorele of
oneigenlijke doeleinden. De klant zal nietsdoen, wat overlast of ergernis voor Yoga Mindfulness Ibiza en
zijn gasten, personeel of eigenaars kan geven.
• De klant dient alle spullen van Yoga Mindfulness Ibiza, meubels, linnen, matten en omgeving in een
schone en goede staat te behouden. Alle artikelen die worden vernietigd, beschadigd of verwijdert,
dienen te worden vervangen met artikelen van soortgelijke aard en van gelijke waarde.
• Yoga Mindfulness Ibiza behoudt zich het recht de klant te verzoeken om naar eigen goeddunken
gebruik te maken van de locatie, of de woning te verlaten in het geval van schending van deze
voorwaarden. De klant zal de woning moeten verlaten en Yoga Mindfulness Ibiza zal de betaling niet
terugbetalen en aanvaard geen gevolgschade, verlies en aansprakelijkheid.
• Yoga Mindfulness Ibiza behoudt zich het recht om faciliteiten, accommodatie of yoga-activiteiten te
wijzigen.
• De klant moet voldoen aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften ingevoerd door Yoga
Mindfulness Ibiza.
• De klant moet ervoor zorgen dat hij / zij medisch en fysiek fit en in staat is om onze faciliteiten te
gebruiken en deel te nemen aan activiteiten. Klanten die verwondingen of ziektes hebben, worden
geadviseerd om advies bij een arts te zoeken voorafgaand aan de retraite of het beoefenen van yoga.
•Yoga Mindfulness Ibiza is niet aansprakelijk voor letsel aan de klant in zijn / haar gebruik van onze
faciliteiten of deelname aan activiteiten. Een klant moet altijd stoppen en rusten als hij / zij pijn, ziekte,
blessures of pijn ervaart. Bij pijn, ziekte, blessures en pijnen informeert de klant bij de leraar.
• Yoga Mindfulness Ibiza kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van
persoonlijke bezittingen of waardevolle spullen van de klant.
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• In het geval van een klant met een klacht dan bespreekt hij/ zij dat niet met een derde partij, maar zal
hij/ zij de manager zo spoedig mogelijk informeren.
• Yoga Mindfulness Ibiza behoudt alle rechten copyright licenties van de informatie, foto's en het
materiaal dat op haar website staat. Het materiaal mag niet worden gewijzigd, gekopieerd of gebruikt op
een andere manier.
BETALINGEN EN KOSTEN
• Een niet-terugvorderbare aanbetaling van 50% van het totale bedrag is nodig om uw plaats veilig te
stellen. De resterende 50% wordt maximaal 4 weken voor aankomst over gemaakt op de rekening van
Yoga Mindfulness Ibiza
• De kosten zijn onder meer: logies, ontbijt, lunch, diner, onbeperkt water & thee, snacks, yoga en
meditatie lessen, alle workshops, sommige excursies, gebruik van het zwembad, materialen, linnen en
alle gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes.
• vluchten, verzekeringen en luchthaven transfers zijn niet inbegrepen.
ANNULERINGSVOORWAARDEN
• Het aanbetaalde bedrag van 50% wordt niet terugbetaald - Wel kunt u in goed overleg uw reservering
verplaatsten naar een andere retraite van Yoga Mindfulness Ibiza die binnen 12 maanden plaats vindt na
annulering.
• Annulering van uw geboekte retraite bij Yoga Mindfulness Ibiza, om wat voor reden dan ook, wordt aan
ons via e-mail gemeld.
• In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat Yoga Mindfulness Ibiza de retraite annuleert, dan zal jouw
aanmelding kosteloos verplaatst kunnen worden naar een andere retraite van Yoga Mindfulness
Ibiza. Het aanbetaalde bedrag van 50% wordt niet terugbetaald.
• Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de geboekte reis of andere gemaakte kosten.

REISVERZEKERING
• Wij adviseren alle deelnemers, die aan de retraite deelnemen, een juiste reisverzekering af te sluiten.
• Alle medische informatie en voedselallergie gegevens moeten voorafgaand aan een boeking aan de
organisatie worden verstrekt. Geen verantwoordelijkheid kan worden genomen voor informatie die niet
vóór de aanvang van de cursus is gegeven.
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