essentials
VOOR WAARDEN EN RICHTLIJNEN
Inschrijven
Inschrijven gebeurt via de website minstens 8u voor aanvang van de les. Annuleren van een
inschrijving dient minstens 8u voor aanvang van de les per email te gebeuren, anders zal het
volledige bedrag van de les worden aangerekend.
Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail. Voor aanvang van het event ontvangt
de deelnemer een email met praktische informatie.
Essentials
De prijs voor een losse les bedraagt 12,5€. De prijs voor een 10-beurten kaart bedraagt 100€
en is 6 maanden geldig.
Kids in Balans
De prijs voor een losse les bedraagt 10€. De prijs voor een 10-beurten kaart bedraagt 85€
en is 1 jaar geldig.
Betalingen
Deelname aan een les of workshop is pas definitief na betaling van het volledige bedrag voor
aanvang van het event. Betalen kan contant voor aanvang van het event of per overschrijving op
rekeningnummer: IBAN BE80 7765 9001 9977
Wijzigingen
Essentials behoudt zich het recht voor data en inhoud van de lessen en programma’s te wijzigen of
te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. In dit geval worden deelnemers tijdig geïnformeerd via
telefoon of email en worden alle gedane betalingen integraal terugbetaald. 				
									
Richtlijnen voor en tijdens de les
Zorg er altijd voor dat je minstens 5 min. voor aanvang de les aanwezig bent zodat je de rust tijdens
de les niet hoeft te verstoren.
Yoga-, meditatie- en kookmateriaal zijn gratis ter beschikking. Wij vragen om alle gebruikte materiaal
weer netjes op te ruimen en op te bergen. Je zal op voorhand worden geïnformeerd indien je iets
moet meebrengen voor een workshop of les.
Zorg er ook voor dat je gemakkelijke en comfortabele kledij aantrekt voor yoga en meditatie.
Gelieve schoenen uit te trekken voor het betreden van de zaal.
Studio Essentials is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal en blessures.
De Studio is behoudt zich het recht het lessenrooster te allen tijden te wijzigen.

Privacy & GDPR

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer
en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.
Wij ontvangen, verzamelen en slaan alle informatie op die u ons via onze website bezorgt. We
gebruiken daarbij mogelijks software tools om het gebruik en de efficiëntie van onze website te
analyseren en optimaliseren.
Wanneer je gegevens nalaat bij het inschrijven voor een event of les of voor het verkrijgen van
de nieuwsbrief, verzamelen wij een aantal persoonlijke gegevens zoals naam, (email)adres of
telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel gebruikt
. om je zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen en te bereiken voor events
waarop je bent ingeschreven
. om je algemene en persoonlijke promotionele informatie te bezorgen zoals nieuwsbrief,
folder, wijzigingen in het aanbod of programma.
. om transacties zoals betalingen te kunnen afhandelen
Deze gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.
Hoe slaan wij gegevens van bezoekersinformatie op?
Essentials (www.essentials.center) wordt gehost door het Wix.com platform. Wix.com bezorgt ons
een online platform dat ons toelaat jou de geschikte diensten te verlenen. Jouw gegevens kunnen
worden opgeslagen via het Wix.com data opslag systeem, databases en algemene Wix.com
applicaties. Wix.com slaat alle gegevens op via een beveiligingsserver achter een firewall.

