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In deze Privacy Verklaring wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt 
omgegaan die worden verzameld door Yoga met Julie.  
 
 

1) Yoga met Julie 
Dit is de Privacy Verklaring van Yoga met Julie. Yoga met Julie is een zelfstandige 
onderneming welke gedreven wordt door Julie Cornelissen.  Yoga met Julie geeft yogalessen 
op diverse locaties in Gelderland. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Yoga met Julie 
verzameld worden. Yoga met Julie vind het belangrijk dat uw weet wat er met uw gegevens 
gebeurd en hoe u uw wensen rondom verwerking gegevens kunt aangeven. Hier gaat deze 
verklaring over.  
Mocht u zich niet prettig voelen omtrent het gebruik rondom uw gegevens door Yoga met 
Julie kunt u contact opnemen: info@yogametjulie.nl KVK 71632565.Yoga met Julie is 
gevestigd op Schapenweg 2, 7038BT te Zeddam.   
 

2) Doel gegevens verzameling 
Yoga met Julie verzameld uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, hieronder 
toegelicht.  

• Het verzenden van een nieuwsbrief 
Yoga met Julie verstuurd nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn commercieel en 
gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het 
aanmeldformulier op de website (www.yogametjulie.nl), mondeling of tekstueel. 
Door tijdens de inschrijving akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en 
Privacy Verklaring, geeft u hier toestemming voor.  

• Contact opnemen 
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Yoga met Julie via 
de website. Via dit formulier wordt gevraagd om benodigde gegevens om een 
voorstel of dienst aan te kunnen bieden zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, 
telefoonnummer en uw vraag of bericht.  

• Les volgen 
Bij afname van een (prive)les worden uw gegevens opgeslagen. Het gaat om 
gegevens als naam, adres, geboortedatum, e-mailadres.  
 

3) Ontvangers 
De gegevens die Yoga met Julie ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van: 

• Mailchimp 
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich 
aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uw e-mailadres en voornaam automatisch 
opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.  



• Transip 
De e-mail en webpagina van Yoga met Julie worden gehost bij TransIP. Als u contact 
opneemt via de formulieren of via mail worden die betreffende mails opgeslagen op 
de servers van TransIP.  
Ook de website en back-ups van de website worden gehost door TransIP. Gegevens 
die u achterlaat op de website van Yoga met Julie zijn op de servers van TransIP 
opgeslagen.  

• Beveiligde omgeving 
Persoonsgegevens die u deelt bij het volgen van een (privé)les bij  Yoga met Julie 
worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Yoga met Julie neemt de 
bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan.  
 

4) Opslagperiode 
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Yoga met Julie, maar nooit langer dan 
nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij de gegevens op grond van een wettelijke 
regeling langer bewaard moeten worden.  
 

• Nieuwsbrief 
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp voor onbepaalde tijd. 
U kunt zich ten alle tijden uitschrijven van de nieuwsbrief via de link onderaan de 
nieuwsbrieven.  

• Email 
Op het moment dat u contact opneemt met Yoga met Julie via mail, dan worden 
gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver van TransIP. Deze mails zullen 
maximaal 2 jaar worden bewaard.  

• Uw inschrijfgegevens voor deelname aan les(sen) zullen worden bewaard zolang uw 
lessen volgt.  
 

 
5) Beveiliging 

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden 
alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die 
door Yoga met Julie of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen 
toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar 
mogelijk met twee-staps verificatie. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw 
gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.  
 
 

6) Uw rechten 
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen bij Yoga met Julie zijn 
vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of een schriftelijk 
verzoek in te dienen.  U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.  
 



Als uw gegevens niet kloppen of zijn veranderd heeft u het recht om dit te laten rectificeren 
door Yoga met Julie. Gegevens van de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor 
bestemde link onderaan de nieuwsbrieven.  
 
U heeft het recht om gegevens te laten wissen. Als u niet langer wil dat uw gegevens bij Yoga 
met Julie vastgelegd zijn.  
 
Als u vindt dat Yoga met Julie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan hoor ik 
dit graag van u. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 

7) Uw plichten 
Yoga met Julie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, 
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Yoga 
met Julie via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens 
die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het 
aanbieden van producten of diensten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om e 
nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan 
Yoga met Julie de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn dat gegevens die 
u heeft gedeeld met Yoga met Julie met andere dan de hierboven genoemde partijen 
gedeeld worden, dan zal daar eerst uw toestemming voor gevraagd worden.   
Yoga met Julie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is 
vereist dan wel wanneer Yoga met Julie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een 
juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Yoga met Julie te 
beschermen. Hierbij tracht Yoga met Julie altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te 
respecteren.  
 
 

8) Contact 
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op va info@yogametjulie.nl of schriftelijk via 
Yoga met Julie, Schapenweg 2, 7038BT te Zeddam. KVK 71632565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algemene voorwaarden 
Yoga met Julie 
01-09-2018 
 
 
1. Begrippen 

1.1. Algemene voorwaarden: Deze door Yoga met Julie gehanteerde algemene 
voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yoga met Julie, 
www.yogametjulie.nl.  

1.2. Cursist: degene die een (privé)les volgt c.q. wenst te volgens bij Yoga met Julie.  
1.3. Losse les: een éénmalige door een cursist te betalen en te volgen yogales bij Yoga 

met Julie.  
1.4. Prijs: De totale prijs van een losse les, en kleine of een grote strippenkaart.  
1.5. Privéles: een privéyogales bij Yoga met Julie, waarvoor de cursist van tevoren een 

afspraak moet maken.  
1.6. Proefles: Een eenmalige les bedoeld ter kennismaking en tegen gereduceerd tarief, 

waarvoor de cursist van tevoren een afspraak moet maken.  
1.7. Strippenkaart: Een door Yoga met Julie uit te geven c.q. uit te geven, en door een 

cursist te betalen c.q. betaald bundel lessen voor het volgen van yogalessen bij Yoga 
met Julie. Strippenkaarten zijn geldig voor een vooraf bepaald aantal lessen en 
vooraf bepaalde periode en zijn op de kaart terug te vinden.  

1.8. Website: De website van Yoga met Julie: www.yogametjulie.nl  
1.9. Yoga met Julie: Yoga met Julie is een zelfstandige onderneming geregistreerd in het 

handelsregister onder KVKnummer 71632565.  
 

2. Toepasselijkheid 
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lessen 

(strippenkaarten, losse lessen, proeflessen, privelessen) bij Yoga met Julie.  Door 
deelname aan een yogales verklaart de cursist zich akkoord met de toepasselijkheid 
van deze Algemene Voorwaarden.  

2.2. Yoga met Julie kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste 
versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar 
op de website.  

 
3. Prijzen, strippenkaarten.  

3.1. Cursisten kunnen yogalessen volgen op basis van losse les, strippenkaart of proefles.  
3.2. Een strippenkaart is geldig op het moment dat Yoga met Julie het verschuldigde geld 

van de cursist heeft ontvangen en volgens de termijn van de strippenkaart. De 
geldigheid van een strippenkaart is afhankelijk van de grootte en staat vermeld op 
de strippenkaart. Een strippenkaart loopt automatisch af.  

3.3. Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de cursist de geldigheid van de 
strippenkaart voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een 
verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yoga met Julie, dit 
kan per e-mail naar info@yogametjulie.nl.  

3.4. Yoga met Julie geeft diverse strippenkaarten uit, ter keuze van de cursist. Het 
actuele overzicht is altijd te vinden op de website bij kopje ‘ Lessen’ .  



3.5. Voor het volgen van privélessen biedt Yoga met Julie persoonlijke yogales aan. De 
tijdsduur van deze lessen zijn in overleg, reserveren via email.  

3.6. Voorafgaand aan elke yogales dient de cursist een plekje in de les van zijn/haar 
keuze te reserveren. Dit kan mondeling, via social media of via email. Nadat deze 
door Yoga met Julie is bevestigd kan de cursist een plek uitkiezen in de les.  

3.7. De geldende prijzen voor strippenkaarten, losse lessen en proeflessen staan altijd op 
de website van Yoga met Julie.  

 
4. Betaling en prijswijziging 

4.1. Een strippenkaart, Losse les, Proefles of Privéles moet voorafgaand aan de te volgen 
les betaald worden. Betaling kan contant of via internetbankieren. 

4.2. Yoga met Julie behoudt zich het recht om de prijzen van de bij 4.1 genoemde lessen 
te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een 
mailing, vermelding op de website en/of social media kanalen.  

 
5. Reserveren van yoga lessen 

5.1. Voor het volgen van een van de bij 4.1 genoemde lessen zal er voorafgaand aan de 
les gereserveerd moeten worden. Dit kan via email info@yogametjulie.nl, of via een 
privébericht in een van de sociale media kanalen. De les kan kosteloos geannuleerd 
worden tot 12 uur van tevoren.  

 
6. Huisregels 

6.1. Alle cursisten moeten zich aan de volgende huisregels van Yoga met Julie houden:  
6.1.1. Kom fris naar de yogales.  
6.1.2. Draag schone kleding waar je gemakkelijk in kunt bewegen. 
6.1.3. Yoga met Julie adviseert om 2 uur voorafgaand de yoga les niet of matig te 

eten en geen yoga met een te volle maag te beoefenen.  
6.1.4. Yoga met Julie stelt yogamatten ter beschikking voor de lessen Deze mat dient 

na gebruik schoongemaakt te worden door de aanwezige spray. Als je 
regelmatig lessen volgt bij Yoga met Julie vraag ik je om een eigen mat mee te 
nemen.  

6.1.5. Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen worden cursisten verzocht 
om tijdens de les niet te praten tenzij anders aangegeven.  

6.1.6. De (lichamelijke) integriteit van cursisten dient altijd gerespecteerd te 
worden. Seksueel gedrag cq seksueel getint gedrag wordt door Yoga met Julie 
niet getolereerd.  

6.2. Yoga met Julie behoudt zich het recht voor cursisten die naar haar mening de 
huisregels zoals genoemd bij 6.1, niet naleven, de toegang tot de lessen en leslocatie 
van Yoga met Julie te ontzeggen en gereserveerde lessen te beëindigen zonder 
terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld of stippenkaart.  

 
7. Lesrooster 

7.1. Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Yoga met Julie behoudt zich het 
recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, 
voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding 
op de website en social media kanalen.  



7.2. Yoga met Julie behoudt zich het recht om een geplande yogales te annuleren als 
gevolg van overmacht. In dit geval ontvangt de cursist het eventueel betaalde 
bedrag terug, of wordt er geen strip afgetekend van de strippenkaart.  
 

8. Aansprakelijkheid 
8.1. Yoga met Julie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, 

verlies of schade verband houdende met het volgen van de yoga les(sen) bij Yoga 
met Julie.  

8.2. Yoga met Julie werkt met een gecertificeerde yoga docent en zorgt voor het geven 
van yogalessen met kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen 
tijdens een yoga les. Door deelname aan een yogales bij Yoga met Julie aanvaardt de 
cursist dit risico op een blessure. Yoga met Julie biedt de volgende richtlijnen om het 
risico op een blessure te verminderen.  

8.2.1. Consulteer een arts voordat je met yogalessen begint indien je er niet zeker 
van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.  

8.2.2. Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan 
altijd weten aan de docent voordat je aan de les begint.  

8.2.3. Luister naar en volg de instructies van de yoga docent. 
8.2.4. Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke 

beperkingen. 
8.2.5. Voer geen yogaoefeningen uit die pijnlijk zijn. 
8.2.6. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.  
8.2.7. Voer tijdens koorts, kaakpijn of menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.  
 

9. Persoonsgegevens 
Yoga met Julie verzamelt persoonsgegevens van de cursisten. Zie de in dit document 
eerder omschreven  Privacy Verklaring voor toelichting.  

 
10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluiten Nederlands Recht van toepassing.  
 

 


