
Hot Yoga Eindhoven Voorwaarden/ Terms & Conditions   
                                               (For English language version see below the Dutch version) 

Voorwaarden Abbonnementen:   

U geeft toestemming aan HotYoga Eindhoven (HYE) doorlopende incasso-opdrachten 

te sturen naar uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven en 

aan uw bank om doorlopend overeenkomstig de opdracht van HYE.  Na de minimale 

abonnementsduur, is uw abonnement via email maandelijks opzegbaar (voor de 15de 

van de maand).  

Het 12-maanden contract kan na de 12- maanden maandelijks opgezegd worden voor 

de 15e van de maand. Voor de 1x/2x pw contracten kan je de ongebruikte lessen 

meenemen naar de volgende maand. Een max. van 4/ 8 lessen  kunnen naar het 

volgende jaar meegenomen worden voor resp. de 1x/2x contracten. Je kunt je 

abonnement stopzetten voor maximaal 1 maand per jaar. 

Annuleringsbeleid:  

annuleer minimaal 4 uur van tevoren zodat anderen de kans krijgen om deel te 

nemen aan de les. Annuleringen na 4 uur worden als les in rekening gebracht van je 

product. 

Voor onbeperkte contracten: als je niet op tijd annuleert wordt er €15, - 

reserveringskosten in rekening gebracht. 

 

Terms & Conditions Subscriptions: 

You give permission for an ongoing bank transfer from your bank account to HotYoga 

Eindhoven (HYE) in accordance with the marked subscription above.  With the Cancel 

Monthly arrangement, subscription cancellable monthly before the 15th of every 

month.  

12-month contracts cancellable monthly from the 12th month onwards (by the 15th 

of the month). For x1/ x2 pw contracts, take unused classes from one month to the 

next with max 4/ 8 classes carrying to the next year for x1/ x2 pw contracts 

respectively. You can freeze your subscription for maximum 1 month a year. 

Cancellation policy 

Cancel minimum 4 hours in advance so others have a chance to join the class. 

Cancellations after 4 hours are charged as a class from your product.  

For unlimited contracts: if you do not cancel on time, you will be charged a 

reservation fee of €15. 


