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Algemene voorwaarden yoga op locatie
Aansprakelijkheid
De Dolfijn of één van zijn medewerkers kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld
worden voor enig letsel (fysiek noch materieel) ontstaan tijdens de geboekte vakantie.
Deelnemers zijn te allen tijden zelf verantwoordelijk. Aansprakelijkheid moet worden gezocht
bij de organisatie waar de reis en hotel geboekt is in dit geval (nog niet bekend).

Verzekeringen
Een reisverzekering is verplicht bij de vakantieweken op vliegafstand zoals Spanje. Heeft de
deelnemer ook een annuleringsverzekering afgesloten en een geldige annuleringsreden dan
wordt de volgende staffel gebruikt ter vergoeding:
- Tot 42 dagen voor vertrek: 15% van de reissom
- 42 tot 21 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
- 21 tot 14 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
- 14 tot 5 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
- 5 dagen voor vertrek t/m na vertrekdag: 90% van de reissom

Hou rekening met
Om optimaal te kunnen genieten van de yoga op locatie hanteren wij een aantal regels en
randvoorwaarden om de deelnemer en onszelf te beschermen en veilig te houden.
Vanzelfsprekend ben je tijdens deze lessen onderdeel van een groep en heeft de groep net
zoveel invloed op de deelnemer als de deelnemer heeft op de groep. Echter de deelnemer is
en blijft als volwassene te allen tijde (eind)verantwoordelijk voor haar eigen leven en
gezondheid.
Psychische uitdagingen
Indien je als deelnemer psychologische problemen ervaart of recent hebt ervaren: besef dat
deze yoga op locatie geen therapeutische vakantie is. Bij psychische klachten of deze in de
laatste jaren ervaren en bij twijfel over deelname, neem dan eerst persoonlijk contact met
ons op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herstellende zijn van een burn-out, een depressie, een
paniek- of angststoornis etc. en/of nog chronische medicatie nodig hebben in dit verband.
Het is verstandig om eerst te overleggen met een behandelend arts, mocht de deelnemer
hierover twijfels hebben.
Fysieke problemen
We adviseren deelnemers die herstellende zijn van een ziekte of blessure / of die nog ziek
zijn om dit eerst met hun behandelend arts te bespreken voordat zij de reis boeken. De
deelnemer zorgt dat zij voldoende medicatie meeneemt en neemt ook haar eigen
medicijnpaspoort mee, die recent is uitgegeven en geparafeerd door de apotheek. Hierop
staan de werkzame stoffen omschreven mocht er hulp nodig zijn van een apotheek.
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Is de deelnemer herstellende van een blessure of last van gewrichten, bel ons dan even om
te overleggen. Vaak is dit geen enkel probleem. We hebben voldoende ervaring en kunnen
daarom de oefeningen eenvoudig aanpassen. De deelnemer respecteert hierbij altijd haar
eigen grenzen.
Voedsel allergieën
De deelnemer wordt geadviseerd voedselallergiën te melden, bijvoorbeeld gluten of noten en
moet het voedsel in een apart gedeelte van de keuken bereid worden.
Leeftijd
De maximum leeftijd om mee te kunnen doen is 75 jaar.

Privacy verklaring
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met gegevens om te gaan. Wij verwerken
persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende AVG wet- en
regelgeving. Hieronder staat de juridische informatie die van toepassing is op deze website.
De Dolfijn, gevestigd aan Meivliegsingel 11 in Den Haag, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij verwerken persoonsgegevens doordat de deelnemer gebruik maakt van onze diensten of
omdat zij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken.
1e voornaam
Meisjes achternaam
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Woonplaats (i.v.m. samen reizen)
Telefoonnummer
E-mailadres
Lichamelijke en/of psychische klachten (indien van toepassing)
Contactpersoon en telefoonnummer in geval van nood
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