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ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO OMNIS V0.3 

 

1. Defenities 

1.1  Studio Omnis: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden. Studio Omnis is 

gevestigd te Leusden, 3833AM aan de Larikslaan 2 en is geregistreerd in het 

handelsregister onder nummer 32146300 

1.2  Deelnemer: degene die les(sen), workshop(s) en cursus(sen) volgt c.q. wenst te 

volgen bij Studio Omnis. 

1.3  Website: de website van Studio Omnis: www.studio-omnisleusden.nl 

 

2. Toepasselijkheid en geldigheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten 

waarbij Studio Omnis als opdrachtnemer optreedt. 

2.2 Studio Omnis kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van 

de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie is beschikbaar op de 

website. Studio Omnis zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden 

vooraf per e-mail aankondigen. 

 

3. Abonnementen 

3.1 Met het door jouw gekozen abonnement kan je naar alle lessen op het 

lesrooster met uitzondering van zwangerschapsyoga en de lessen voor 

doelgroepen zoals vermeld op de website www.liveinbeweging.nl  Indien je nog 

geen Pilates lessen hebt gevolgd bij Studio Omnis dien je eerst een proefles te 

doen. Daar krijg je dan het advies welke Pilates lessen voor jou het beste geschikt 

zijn om in te stromen of in een inhaal les te doen. Op de website en in de Yogibit 

app. vind je het actuele lesrooster. 

3.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. 

3.3 Je abonnement is doorlopend tot schriftelijke opzegging. Zie ook 3.10 

http://www.studio-omnisleusden.nl/
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3.4 Je abonnement start op de door jou aangegeven ingangsdatum via de Yogibit 

app. Je betaalt de resterende dagen van de maand naar rato + de eerst volgende 

maand bij de 1e incasso. 

3.5 Betaling gaat per automatische incasso via Multisafepay. Na een 2e mislukte 

incasso zijn wij helaas genoodzaakt de kosten door te berekenen en het te 

incasseren bedrag met 

€ 10,- te verhogen. 

3.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd. 

3.7 Abonnementsvormen en bijhorende tarieven staan op www.liveinbeweging.nl 

vermeld en in de Yogibit app. 

3.8 Gemiste lessen kunnen op een ander tijdstip worden ingehaald. Gemiste lessen 

kunnen alleen worden ingehaald zolang men lid is. Heeft men het lidmaatschap 

opgezegd, dan vervallen ook de gemiste lessen. 

3.9 Afmelden kan tot 4 uur voor aanvang van de les als je je hebt ingeschreven voor 

een vaste groep. Bij een te late annulering wordt  er een credit/les verrekend en 

vervalt je recht om lessen in te halen. 

3.10 De opzegtermijn van een abonnement is 1 kalendermaand. Opzeggen van een 

abonnement dient schriftelijk te gebeuren,  per email: studio@omnisleusen.nl of 

per post: Studio Omnis, Klokhoek 18, 3833 GX Leusden. Je ontvangt een officiële 

opzegging vanuit Yogibit. 

3.11 Je kan eenmaal per jaar je abonnement bevriezen voor maximaal 1 maand. Dit 

kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail of post) met Studio Omnis en 

niet met terugwerkende kracht. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. 

3.12 Bij ziekte en/of blessures langer dan 1 maand kunnen abonnementen tijdelijk 

worden stopgezet, dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail of post) 

met Studio Omnis en niet met terugwerkende kracht. 

3.13 Indien je binnen 3 maanden na het stopzetten van je abonnement opnieuw 

een abonnement afsluit zijn we genoodzaakt eenmalig € 10,- 
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4. Rittenkaarten 

4.1 Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. 

4.2 Aan het einde van de periode waarvoor de rittenkaart geldt komen de 

overgebleven lessen te vervallen. Rittenkaarten kunnen niet worden verlengd of 

tussentijds stopgezet. Studio Omnis verleent geen restitutie op rittenkaarten. 

4.3. Rittenkaarten kunnen alleen worden aangeschaft en betaald met iDeal via de 

Yogibit app. Je meld jezelf aan voor de lessen en staat niet vast op een lijst. 

 

5. Lesrooster en vakantie 

5.1 Het lesrooster is te vinden op de website www.studio-omnisleusden.nl en in de 

Yogibit app. Dit rooster kan door Studio Omnis desgewenst worden gewijzigd. Ook 

behoudt Studio Omnis het recht lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster 

geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en leskaarten of 

verlenging hiervan. 

5.2 Studio Omnis is gedurende het gehele jaar geopend m.u.v. feestdagen. Tijdens 

vakanties  is er een aangepast rooster waardoor groepen bij elkaar gevoegd 

kunnen worden. Feestdagen worden vooraf vermeld op de website van Studio 

Omnis. Voor deze lessen bestaat er een inhaalmogelijkheid. 

 

6. Workshops en cursussen 

6.1 Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus wordt door Studio 

Omnis aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

6.2 Een cursist kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen als vooraf het 

lesgeld is voldaan. 

6.3 Studio Omnis behoudt het recht om ten aanzien van workshops en 

cursussenorganisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 
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6.4 Annulering van deelname aan workshops en cursussen kan uitsluitend 

schriftelijk plaatsvinden via e-mail aan studio@omnisleusden.nl en door Studio 

Omnis bevestigd. 

6.5 Afmelden voor een workshop kan maximaal 24 uur van te voren. Daarna wordt 

het volledige bedrag in rekening genomen. Bij afmeldingen van workshops binnen 

de aangegeven tijd, ontvang je restitutie van het volledige bedrag. 

 

7. Nakoming Studio Omnis 

7.1 Studio Omnis behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een les, 

cursus of workshop te annuleren of deelname van de cursist te weigeren 

voorafgaand aan de start van een les, cursus of workshop. 

7.2 Studio Omnis heeft het recht cursisten die door hun gedrag of anderszins het 

normale verloop van de les, cursus of workshop verhinderen of verstoren, van 

verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling 

door de cursist ongewijzigd. 

7.3 Studio Omnis is niet verplicht cursussen en/of workshops te herhalen voor 

cursisten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste 

lesdagen blijft onverminderd verschuldigd. 

 

8. Prijs en Betaling 

8.1 De tarieven van de verschillende abonnementsvormen, leskaarten, workshops 

en cursussen staan vermeld op de website www.liveinbeweging.nl 

8.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Bij een 

prijswijziging heb je het recht om je abonnement te wijzigen of te beëindigen. 

Prijswijzigingen worden aangekondigd op www.liveinbeweging.nl 

 

9. Overmacht 

In geval van overmacht heeft Studio Omnis het recht lessen, cursussen en 

workshops te wijzigen en/of te laten vervallen zonder verdere verplichtingen. 
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10 Aansprakelijkheid 

10.1 Voor geleden schade is Studio Omnis uitsluitend aansprakelijk indien de 

schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Studio Omnis. 

10.2 Studio Omnis niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het 

zoekraken van, (persoonlijke) eigendommen. 

10.3 Studio Omnis is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of 

gevolgschade door letsel en blessures. 

10.4 Door Studio Omnis verstrekte (veiligheids-)instructies dienen door cursist in 

acht te worden genomen. 

 

11. Geschillen en toepasselijk recht 

11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

12. Privacy 

12.1 Studio Omnis verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het 

bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van incasso-en 

betalingsopdrachten en voor de administratie. Studio Omnis gaat zorgvuldig met 

deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het 

bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals onder andere de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

12.2 Studio Omnis gebruikt de in de artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens ook 

om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Studio Omnis en 

eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld het lesrooster. Indien de deelnemer geen 

prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Studio Omnis, kan dat schriftelijk 

worden medegedeeld via e-mail aan studio@omnisleusden.nl  De Deelnemer is 

ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten 

van Studio Omnis gebruik kan worden gemaakt 

 


