
 
 
YoBo Utrecht 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
De eenmanszaak Chillmode is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder 
nummer 73315494. De YoBo-lessen vallen onder de naam Chillmode. 
 
Dit zijn de algemene voorwaarden van Chillmode en YoBo, hierna alleen als 
Chillmode/YoBo genoemd. Bij inschrijving voor dit cursusjaar of na het maken van de 
afspraken voor coaching, training of massages gaat de cursist of cliënt en de 
cursusgeld plichtige akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene 
voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor 
alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn beslist Chillmode, onder leiding 
van Simone Snijders. 
 
Inschrijven 
Bij ondertekening van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene 
voorwaarden en ben je verplicht tot de betaling van het lesgeld. 
Chillmode/ YoBo behoudt zich het recht om de lessen te annuleren bij onvoldoende 
aanmeldingen. 
Bij inschrijving kun je kiezen voor losse lessen/ trainingen of een 10 rittenkaart, je betaalt 
alleen de lessen/ trainingen waar je werkelijk aanwezig bent.  
 
Afzeggen kan kosteloos tot 24 uur voor de gemaakte afspraak. Binnen 24 uur afzeggen dan 
zal de les/ training of coachingafspraak in rekening gebracht worden. 
 
Duur 
De duur van de cursus is vooralsnog van 1 januari t/m 31 december. Er zijn geen YoBolessen 
op reguliere feestdagen en tijdens schoolvakanties. 
 
Tussentijds instromen 
Tussentijds instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk, de reeds gegeven lessen 
worden niet in rekening gebracht. 
 
(Tussentijdse) beëindiging 
De cursist kan de cursusdeelname (tussentijds) beëindigen. De beëindiging dient per 
mail te geschieden, er vindt geen restitutie plaats van de reeds afgenomen 10 
rittenkaart. 
 
Ziekte/ afwezigheid 
Bij ziekte/ afwezigheid van de docente wordt de cursist per mail en/ of telefonisch op 
de hoogte gebracht. Er wordt gezocht naar vervanging, mocht dit niet mogelijk zijn dan 
vervalt de les. Uiteraard wordt dit zo snel als mogelijk gecommuniceerd. 
 
 
 
 



 
 
 
Aansprakelijkheid 
Het deelnemen aan de lessen/ trainingen of massages geschiedt op eigen risico van de cliënt/ 
cursist.  
Chillmode/ YoBo (en de bij haar werkzame personen) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk 
voor materiele en immateriële schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de 
lessen dan wel aan de oefeningen buiten de lessen om die zelfstandig zonder docent 
worden uitgevoerd. 
• Chillmode/ YoBo is niet aansprakelijk voor mogelijke blessures en/ of schades 
die opgelopen worden tijdens het uitvoeren van activiteiten direct of indirect. 
• Chillmode/ YoBo aanvaart geen enkele aansprakelijkheid bij verlies of diefstal 
van eigendommen van de deelnemer/cliënt. 
• Indien Chillmode/ YoBo om welke reden dan ook toch gehouden is enige 
schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het 
bedrag dat maximaal in het desbetreffende geval onder de ter zake 
toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 
• Wanneer een cursist/ cliënt eigendommen of materialen van de vereniging kapot 
maakt, kan de cursist aansprakelijk worden gehouden voor de kosten die 
daaruit voortvloeien. 
• Chillmode/ YoBo mag cursisten/ cliënten bij de lessen en/ of andere activiteiten 
weigeren als Chillmode/ YoBo van mening is dat de cursist/ cliënt een risico voor 
zichzelf of voor andere cursisten/ cliënten vormt. 
 
Publicaties beeldmateriaal 
Het is mogelijk dat er bij de cursus/ activiteiten van de YoBo-lessen beeldmateriaal 
gemaakt wordt van cursisten/ activiteiten/ belangstellenden. Dit beeldmateriaal kan 
worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden. Dit zal altijd in overleg zijn. 
Wij gaan ervanuit dat u akkoord gaat met deze publicatie. Heb je hier bewaar tegen, 
kun je dit aangeven bij Chillmode/ YoBo. Dit bericht kun je sturen naar 
chillmodeutrecht@gmail.com. 
 
Privacy 
Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor de privacyverklaring 
• Chillmode, haar medewerkers en eventueel door Chillmode ingeschakelde en 
gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende 
de cursisten die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij 
weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn 
gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van 
kracht. 
 
Het correspondentieadres van Chillmode: Pal Maleterstraat 23, 3573 PE Utrecht 
Chillmodeutrecht@gmail.com 


