
	

 
 
 
 
A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  
 
1 Begrippen: 

1.1 Algemene voorwaarden: 
Deze door Pixie Magic&Yoga gehanteerde voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website 
van Pixie Magic&Yoga, www.pixiemagic.yoga en hier te downloaden. 

1.2  Deelnemer: 
Degene die een door Pixie Magic&Yoga georganiseerde workshop of opleiding volgt c.q. 
wenst te volgen. 

1.3  Student: 
Degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Pixie Magic&Yoga. 

1.4  Huurder: 
Degene die de ruimte huurt c.q. wenst te huren van Pixie Magic&Yoga. 

1.5 Lidmaatschap: 
Een door Pixie Magic&Yoga uit te geven c.q. uitgegeven en door een student te betalen c.q. 
betaald lidmaatschap voor het volgen van yoga en andere lessen bij Pixie Magic&Yoga. 

1.6 Strippenkaart: 
Een 8-lessen kaart voor alle lessen. 
Een 4-lessen kaart voor zwangerschapsyoga. 

1.7 Website: 
De website van Pixie Magic&Yoga: www.pixiemagic.yoga. 

1.8 Retraite: 
Een door Pixie Magic&Yoga georganiseerde Retraite. 

1.9  Webshop: 
 De getoonde winkel op de website van Pixie Magic&Yoga. 
1.10  Workshop: 
 Een bij Pixie Magic&Yoga te geven of gegeven workshop. 
1.11  Training: 
 Een bij Pixie Magic&Yoga te geven of gegeven training. 
1.12  Healing hands, Devine Inspiration sessie: 

Privé sessie waarin alle vaardigheden vanuit Yoga, Bodywork en Verbale coaching worden 
gecombineerd.  

 
2 Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen, losse 
lessen, workshops, trainingen en huur van de ruimte bij Pixie Magic&Yoga. Door deelname 
verklaart de student, deelnemer of huurder zich akkoord met de toepasselijkheid van deze 
Algemene voorwaarden. 

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Pixie 
Magic&Yoga als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de 
overeenkomst kunnen de voorwaarden door Pixie Magic&Yoga worden gewijzigd. De laatste 
versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website. Pixie Magic&Yoga zal 
eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden per e-mail aankondigen. 

 
3  Lidmaatschap, Strippenkaart en Losse lessen: 

3.1  Studenten kunnen lessen volgen op basis van een lidmaatschap of een strippenkaart. Losse 
lessen zijn in overleg mogelijk. 

3.2 Strippenkaarten zijn 4 maanden geldig vanaf moment van aankoop. 
3.3 Gemiste lessen kunnen binnen 4 weken vanaf de gemiste les worden ingehaald. 



	

3.4  Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Pixie Magic&Yoga het verschuldigde 
lidmaatschapsgeld van de student heeft ontvangen. 

3.5 Pixie Magic&Yoga heeft een tweetal lidmaatschappen ter keuze in de vorm van een 
jaarabonnement of een maandelijks opzegbaar abonnement. Deze staan vermeld op de 
website. 

3.6 Een strippenkaart wordt geactiveerd op het moment van bestelling en betaling in de shop. 
 
4 Betalingen en prijswijzigingen: 

4.1 Betaling geschiedt voorafgaand aan de les, workshop, privésessie of huur van de ruimte. 
Betaling kan geschieden via bankoverschrijving of automatisch incasso. Betaling van 
lidmaatschappen geschiedt altijd per automatisch incasso. Het automatische incasso 
geschiedt omstreeks de eerste werkdag van de maand. Bij niet of niet tijdige betaling heeft 
Pixie Magic&Yoga het recht om de invorderingskosten en incassokosten op de student of 
deelnemer te verhalen. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 

4.2 Alle actuele prijzen staan vermeld op de website. Pixie Magic&Yoga behoudt het recht de 
prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de 
website c.q. per e-mail. 

 
5 Inschrijfgeld: 

5.1 Bij het afsluiten van een lidmaatschap of aankoop van een strippenkaart voor de reguliere 
lessen wordt eenmalig een bedrag van € 37,50 in rekening gebracht. Dit is inclusief de 
aankoop van een door Pixie Magic&Yoga goedgekeurde yogamat (gebruik andere yogamat is 
niet toegestaan). Het inschrijfgeld wordt gelijktijdig met het incasso van het lidmaatschap 
geïncasseerd.  

5.2 Bij het afsluiten van een lidmaatschap of aankoop van een strippenkaart voor kinderyoga 
wordt eenmalig een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht. Dit is inclusief de aankoop van 
een door Pixie Magic&Yoga goedgekeurde yogamat (gebruik andere yogamat is niet 
toegestaan). Het inschrijfgeld wordt gelijktijdig met het incasso van het lidmaatschap 
geïncasseerd. 

5.3 Bij aankoop van een strippenkaart voor de zwangerschapsyoga wordt geen inschrijfgeld 
gerekend. Ook hier is het gebruik van een eigen yogamat niet toegestaan. 

 
6 Regels voor reservering: 

6.1 Alle lessen kunnen enkel online tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.  
6.2 Annuleren van reserveringen kan tot 30 minuten voor aanvang. Wanneer je niet annuleert dan 

vervalt jouw les en kan deze niet meer worden ingehaald. 
 
7 Lesrooster: 

7.1 Het actuele rooster staat altijd op de website. Pixie Magic&Yoga behoudt zich het recht om 
het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, 
vooraf aangekondigd op de website c.q. per e-mail. 

7.2 Pixie Magic&Yoga behoudt zich het recht om bij overmacht de geplande les te annuleren of 
over te laten nemen door een andere docent. 

7.3 Tijdens de vakanties die deels parallel lopen met de schoolvakanties c.q. bouwvak, is Pixie 
Magic&Yoga gesloten. Deze vakanties zijn al in het abonnement verwerkt. Deze kunnen niet 
worden ingehaald. 

 
8 Beëindigen, wijzigen en pauzeren lidmaatschap: 

8.1 Met inachtname van de contractsduur is het lidmaatschap met een opzegtermijn van  
1 maand opzegbaar. Opzegging dient per e-mail plaats te vinden voor jouw laatste 
incassodatum. Is jou volgende incasso 1 februari 2020 dan zeg je op voor 1 februari en 
beëindigen we jouw abonnement per 1 maart 2020.. Je lidmaatschap eindigt dan na deze 
maand. Je opzegging kun je mailen naar: team@pixiemagic.yoga. Na ontvangst van een 
bevestigingsmail is je opzegging verwerkt. 

8.2 Bij uitzondering is een abonnement direct opzegbaar. Deze uitzonderingen zijn langdurige 
ziekte/ziekenhuisopname. Hierbij dient de student een doktersverklaring te overleggen.  
Bij verhuizing naar een adres buiten de straal van 30 km vanaf Pixie Magic&Yoga met bewijs,  



	

kan het contract ook direct beëindigd worden.  
8.3 Bij een jaarabonnement geldt dat er wordt uitgegaan van een lidmaatschap van 12 maanden 

geteld vanaf de eerst volledige maand na inschrijving. 
8.4 Flexibele abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. 
8.5 Wijzigen lidmaatschap: het abonnement kan binnen het jaarabonnement één keer per 

kwartaal worden gewijzigd. De wijziging dient uiterlijk voor de 15e van de maand voor aanvang 
van het nieuwe kwartaal per e-mail plaats te vinden. Je lidmaatschap wijzigt dan op de 1e van 
de volgende maand. Je wijziging kun je mailen naar: team@pixiemagic.yoga. Na ontvangst 
van een bevestigingsmail is je wijziging verwerkt. 

8.6 Pauzeren van een abonnement: bij uitzondering kun je jouw abonnement pauzeren. Redenen 
om een abonnement te pauzeren zijn: afwezigheid langer dan 2 maanden, langdurige ziekte, 
ziekenhuisopname of zwangerschap. Hierbij dient de student een doktersverklaring te 
overleggen. In overleg bepalen student en Pixie Magic&Yoga de duur van de pauze. Na deze 
pauze wordt het oorspronkelijke abonnement hervat. De eerste maand na hervatting wordt 
het automatisch incasso opgestart. Mocht de student alsnog willen opzeggen dan kan dit met 
inachtname van de opzegtermijn (artikel 8.1). 

8.7  De eindtermijn van de pauze bedraagt minimaal 3 maanden vanaf aanvangst pauze tot 
maximaal 12 maanden. 

 
9 Deelname en betaling Workshops, Training, Retraite of sessie:   

9.1 Het volledige bedrag van de workshop, training of sessie dient voor aanvang te zijn betaald. 
9.2 Tot 48 uur voor aanvang kan de deelnemer de workshop, training of sessie annuleren. Het 

volledige bedrag minus € 25,00 administratiekosten wordt gerestitueerd. 
9.3  Bij annulering door Pixie Magic&Yoga wordt het volledige bedrag gerestitueerd. 
9.4  Bij deelname aan een retraite dient 50% te worden aanbetaald en het volledige bedrag 1 

kalendermaand voor aanvang. 
9.4a In overleg en met uitzondering is een betalingsregeling mogelijk. Deze wordt bij elk retraite 

opnieuw overeengekomen, rekening houdend met de voorwaarden van de locatie waar de 
retraite plaatsvindt.  

9.5  Tot 14 dagen voor aanvang van de retraite kan de deelnemer de inschrijving annuleren. 50% 
van het bedrag wordt dan gerestitueerd. Binnen 14 dagen voor aanvang van de retraite wordt 
niet meer gerestitueerd. 

9.6 Buiten de bovengenoemde voorwaarden worden kosten niet gerestitueerd.  
9.7 Annulering van een workshop, training, retraite of sessie kan enkel per e-mail naar: 

team@pixiemagic.yoga. Nadat de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen is de 
annulering verwerkt. 

9.8 Pixie Magic&Yoga behoudt zich het recht om door overmacht of onvoldoende inschrijvingen 
elke workshop, training, retraite of sessie te annuleren. Het volledige bedrag wordt dan 
gerestitueerd. 

 
10 Huur ruimte:   

10.1 Het volledige bedrag van de huur dient voor aanvang te zijn betaald. 
10.2  Bij annulering wordt 25% van de huur in rekening gebracht. 
10.3 Tot 7 dagen voor aanvang van de huur van de ruimte wordt 50% van de huur in rekening 

gebracht.  
10.4  Bij annulering door Pixie Magic&Yoga wordt niets in rekening gebracht. 
10.5 Buiten de bovengenoemde voorwaarden worden kosten niet gerestitueerd.  
10.6 Annulering van de huur van de ruimte per e-mail naar: team@pixiemagic.yoga. Nadat de 

huurder een bevestiging heeft ontvangen is de annulering verwerkt. 
10.7 Pixie Magic&Yoga behoudt zich het recht om door overmacht de huur van de ruimte te 

annuleren.  
 
11   Aansprakelijkheid: 

11.1 De student of deelnemer volgt de door Pixie Magic&Yoga aangeboden activiteiten en sessies 
geheel op eigen risico. De student of deelnemer die onder medische behandeling is geweest, 
is verplicht om hierover advies bij de betreffende behandelaar in te winnen.  

 
 



	

 
 
11.2 Pixie Magic&Yoga is niet aansprakelijk voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, 

tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Pixie Magic&Yoga. In 
dat geval zal iedere aansprakelijkheid van Pixie Magic&Yoga beperkt worden tot het door de 
student of deelnemer betaalde bedrag. Voor indirect schade waaronder maar niet uitsluitend 
wordt begrepen gevolgschade en vermogensschade en verlies of diefstal of schade aan 
persoonlijke eigendommen is Pixie Magic&Yoga nimmer aansprakelijk. 

11.3 Pixie Magic&Yoga werkt met gekwalificeerde docenten/facilitators en zorgt altijd voor lessen,  
workshops, trainingen en sessies van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of 
letsel. Door deelname aan een les, workshop, training of sessie bij, of verzorgd door, Pixie 
Magic&Yoga, aanvaardt de student en de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. 
Pixie Magic&Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te 
verminderen: 
• Consulteer een arts voordat je met lessen, workshops, trainingen, en sessie begint als je er 

niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. 
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd voor aanvang 

van de les, workshop, training of sessie. 
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. 
• Voer oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen. 
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. 
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. 
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit. 

11.4 De huurder van de ruimte van Pixie Magic&Yoga huurt deze op eigen risico. Mogelijke schade 
toegebracht aan de ruimte wordt verhaald op de huurder.  

 
12 Healing hands, Devine Inspiration sessie:  

Onderzoek wijst uit dat het werken met de Tools en Processen waarmee Pixie Magic&Yoga werkt 
van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt 
Pixie Magic&Yoga aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan 
ook, alvorens het beginnen met Processing contact opneemt met de huisarts of behandelend 
specialist, en het medicijngebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van deze Tools en 
Processen. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien 
deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat stellen om op eigen kracht te helen. 

 
13  Persoonsgegevens: 

13.1 Verzamelen persoonsgegevens: 
 Pixie Magic&Yoga verzamelt persoonsgegevens van de studenten en deelnemers voor het 

bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de 
administratie. Pixie Magic&Yoga gaat zorgvuldig om met deze verzameling van 
persoonsgegevens en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Bij inschrijving, registratie of aankoop in de shop wordt de student en of 
deelnemer gevraagd hier akkoord mee te gaan. 

13.2 Pixie Magic&Yoga gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om studenten 
en deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Pixie Magic&Yoga en eventuele 
wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Bij inschrijving, registratie of aankoop in de shop 
wordt de student en of deelnemer gevraagd hier akkoord mee te gaan. Indien de student of 
deelnemer op later moment geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Pixie 
Magic&Yoga, kan dat per e-mail worden medegedeeld, aan: team@pixiemagic.yoga. De 
student en deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten 
en producten van Pixie Magic&Yoga gebruik kan worden gemaakt. 

13.3 Pixie Magic&Yoga geeft de persoonsgegevens van de studenten en deelnemers nooit zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. 

 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
14  Toepasselijkheid recht: 
 14.1 Op de Algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 14.2 In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de teacher, 

die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Maastricht 
bevoegd. 
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