
 
 
 

Algemene	voorwaarden 
 
Bij aanschaf van of deelname aan een yogales, astrologisch consult of 
workshop bij Innerverse verklaart de deelnemer zich akkoord met 
onderstaande voorwaarden: 
 
1.	Eigen	risico	en	aansprakelijkheid	bij	yogalessen	en	astrologische	
consulten	
1.1.  Bij het boeken van een yogales, astrologische reading of consult 
begrijp je dat Innerverse geen erkende therapeut of medisch professional is 
en dat een yogales of astrologisch consult geen vervanging is voor therapie, 
medische en/of psychologische diagnoses of diensten. Alle astrologie 
readings en consulten zijn alleen voor amusementsdoeleinden. 
1.2. Het deelnemen aan de yogalessen en astrologische consulten is 
geheel voor eigen risico van de cursist. De cursist is zelf verantwoordelijk 
voor het in de gaten houden van de eigen lichamelijke, emotionele en 
mentale grenzen. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist 
geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. 
1.3.  Bij deelname aan een yogales of boeking van een astrologisch consult 
is de client verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden 
aan de docent.  
1.4.  Innerverse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke 
lichamelijk en/of geestelijk letsel, blessures, ongevallen, diefstal of 
materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht 
wordt met deelname aan de yogalessen of een astrologisch consult.  
1.5.  Innerverse behoudt zich het recht voor diensten te weigeren indien 
zij hiervoor gegronde redenen kent. 
 



2.	Betaling	en	bankgegevens	
2.1.  Betaling van deelname aan een astrologisch consult, workshop of 
privéles dient uiterlijk twee werkdagen voordat de dienst aanvangt te zijn 
voldaan. Betaalopties zijn bankoverschrijving, iDeal, PayPal, credit card en 
Bancontact. Alle prijzen zijn in Euro.  
2.2.  Bij het uitblijven van, of niet-tijdige, betaling heeft Innerverse het 
recht om op de opdrachtgever/deelnemer de invorderingskosten en 
incassokosten te verhalen en is Innerverse gerechtigd om haar contractuele 
verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. 
2.3.  Gelden kunnen worden overgemaakt op rekening NL36 ASNB 0781 
2937 07 te naam van Innerverse onder vermelding van het factuurnummer. 
Indien geen factuurnummer voorhanden is kan in de omschrijving de naam 
van de cursus/workshop of cursist worden opgegeven. 
2.4.  Innerverse staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 75296136. 
 
3.	Aanmelding	en	annulering	
3.1.  Aanmelding voor astrologische consulten, yogalessen of workshops 
kan online via de webshop. Aanmelding voor groepslessen of workshops op 
externe locaties geschiedt volgens de algemene voorwaarden van 
desbetreffende locatie. 
3.2. In verband me voorbereidingstijd kunnen yogalessen en consulten 
niet minder dan 24 uur van tevoren kunnen worden geboekt. 
3.2.  Pas na betaling wordt je inschrijving definitief. Na afronding ontvang 
je een bevestigingsmail. 
3.3.  Annulering van deelname kan alleen schriftelijk. Dit kan per email 
aan britt@innerverse.nl. Via social media annuleren is niet mogelijk. 
3.4.  Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos en 
met volledige terugbetaling verplaatst of geannuleerd worden. 
Annuleringen of wijzigingen die na deze deadline worden ontvangen, 
komen niet in aanmerking voor restitutie. 
3.5. No-shows komen niet in aanmerking voor restitutie, tenzij er een 
geldige reden (overmacht/calamiteiten) is. Bij herhaaldelijke verplaatsingen 
en no-shows is Innerverse vrij om toekomstige diensten te weigeren. 
 
4.	Persoonsgegevens	
4.1. Alle astrologische consulten zijn vertrouwelijk. Innerverse zal nooit 
informatie over je geboortegegevens of de details van de lezing delen. 



 
4.2. Innerverse verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers 
overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Innerverse gebruikt deze informatie uitsluitend voor het uitvoeren 
van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met 
cliënten via persoonlijke mail of de nieuwsbrief. 
4.3. Persoonsgegevens worden bewaard op het moment dat je een 
inschrijfformulier invult of als je contact met Innerverse opneemt. Bij het 
aanmaken of inschrijven meldt je je automatisch aan voor de nieuwsbrief. 	
4.4.  Innerverse geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. 
4.5.  Innerverse maakt gebruik van diensten van derden die onder bepaalde 
omstandigheden een deel van je informatie verzamelen: 

• Mailchimp (alleen als je geabonneerd bent op mijn nieuwsbrief) 
• Zoom (alleen als je deelneemt aan een yogales of astrologisch 

consult) 
 
5.	Wijzigingen	en	weigering	
5.1.  Innerverse behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden 
en de lestijden, prijzen, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt 
via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden. 
	
 
 


