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Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt door Super Fly Studios. Super Fly Studios heeft
het recht om zonder overleg de algemene voorwaarden aan te passen indien nodig.
Neem de algemene voorwaarden aandachtig door. De algemene voorwaarden zijn op alle
lessen, workshops, memberships, rittenkaarten en losse lessen van toepassing. Door van de
diensten van Super Fly Studios gebruikt te maken gaat men automatisch akkoord met de
algemene voorwaarden.
Op de algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
1. Huisregels
a. Alle bezoekers aan Super Fly Studios hebben zich te houden aan de huisregels.
b. De huisregels zijn hier te vinden.
c. Super Fly Studios heeft het recht om bezoekers die zich niet houden aan de
huisregels de toegang te ontzeggen. Er zal hierbij geen restitutie plaatsvinden.
2. Lidmaatschappen, rittenkaarten en losse lessen
a. Alle lidmaatschappen, rittenkaarten en losse lessen dienen vooraf betaald te worden.
b. Alle lidmaatschappen, rittenkaarten en losse lessen staan op naam en kunnen niet
aan derden worden overgedragen.
c. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het wordt afgesloten. Deze kan in de
studio of online afgesloten worden.
d. De rittenkaarten, losse lessen en de introductie-aanbieding worden actief vanaf de
eerste bijgewoonde les. De les moet binnen 60 dagen na aanschaf bijgewoond
worden. Gebeurt dit niet dan wordt de aangeschafte les en/of rittenkaart
automatisch geactiveerd op dag 61.
e. Voor verkochte lidmaatschappen en rittenkaarten kan geen restitutie worden
verleend. Een lidmaatschap is na activatie de eerste 60 dagen niet opzegbaar.
f. Voorafgaande aan de les dient de deelnemer zich te melden bij de balie voor de
registratie.
g. Super Fly Studios heeft het recht de prijzen periodiek aan te passen. Bij een
prijswijziging worden lidmaatschap houders 60 dagen van tevoren geïnformeerd.

Indien je niet akkoord bent met de wijziging is het mogelijk het lidmaatschap
kosteloos op te zeggen vanaf het moment dat de wijziging wordt doorgevoerd.
h. Een lidmaatschap kan 60 dagen na aanschaf worden opgezegd met een
opzeggingstermijn van 30 dagen.
3. Tijden
a. De lestijden kunnen van tijd tot tijd verschillen en worden altijd gecommuniceerd via
de Super Fly Studios website.
b. Wees uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Ben je er niet, dan gaan
wij ervan uit dat je niet meer komt en kan je plek vergeven worden aan iemand op de
wachtlijst. Weet je al dat je later komt? Laat dit ons dan direct weten.
c. Super Fly Studios is open vanaf 15 minuten voor aanvang van de les tot 15 minuten
na afloop van de les.
d. Lessen kunnen tot 30 dagen vooruit worden geboekt via het online rooster.
4. Gezondheid
a. Indien er een medische aandoening is die mogelijk een belemmering kan zijn voor
het veilig volgen van de les, dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan de
docent. De docent heeft het recht om de toegang tot de les te ontzeggen als de
docent dit nodig acht.
b. Bij een lage/hoge bloeddruk en/of hartproblemen is het dringende advies om niet
mee te doen aan de actieve lessen.
c. Instructies van de docent dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
5. Annulering lessen
a. Het is mogelijk een les kosteloos te annuleren tot 8 uur voor aanvang van de les.
Annuleer je binnen 8 uur of kom je helemaal niet, dan worden de volledige kosten in
rekening gebracht/afgeboekt van je kaart.
b. Ben je 5 minuten voor aanvang van de les nog niet aanwezig? Dan gaan wij ervan uit
dat je niet meer komt en kan je plek vergeven worden aan iemand op de wachtlijst.
Weet je al dat je later komt? Laat dit ons dan direct weten.
c. Bij members zal er €10 in rekening worden gebracht bij no-show.

d. In het geval er 0 of 1 aanmelding is voor een les dan zal deze les worden
geannuleerd. De lessen worden teruggeboekt op het account van de deelnemer. Een
les vindt doorgang bij 2 of meer deelnemers.
6. Hygiëne
a. Roken is in de studio verboden.
b. Eten is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes, dus niet in de studio’s
en/of kleedkamers.
c. Kom fris naar de les. Overdadige geuren worden niet gewaardeerd.
d. In het geval van een voetschimmel is het niet toegestaan om met blote voeten de
studio’s te betreden.
e. Maak je gebruik van attributen tijdens de les? Maak deze na gebruik schoon en ruim
ze weer op.
f. Het is bij Aerial Yoga verplicht om de oksels bedekt te houden.
g. Houd rekening met anderen bij je kledingkeuze. Indien je ongepast gekleed bent kan
de toegang tot de studio worden geweigerd.
7. Workshops en Trainingen
a. Voor workshops en trainingen kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Deze
voorwaarden zullen te allen tijde worden gecommuniceerd op de informatiepagina
van de workshop of training.
b. Een deelname aan een workshop of training is pas definitief na volledige betaling van
de gelden.
c. Een deelname aan een workshop of training kan tot 14 dagen kosteloos worden
geannuleerd. Valt de annulering binnen 14 dagen dan zal er geen restitutie
plaatsvinden.
d. Indien een workshop of training wordt geannuleerd vanuit Super Fly Studios zal er
een volledige restitutie van de inschrijfgelden plaatsvinden.
8. Privé-eigendommen
a. Ruim persoonlijke bezittingen goed op. Heb je waardevolle spullen mee naar de
studio, dan is het toegestaan om deze in een tas mee te nemen de studio in.

b. Super Fly Studios, hosts en docenten zijn nimmer verantwoordelijk voor het verlies
van persoonlijke/waardevolle spullen.
9. Verantwoordelijkheid
a. Super Fly Studios, hosts en docenten zijn nimmer verantwoordelijk voor blessures in
de ruimste zin van het woord. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen
lichaam en dienen te allen tijde de docent voorafgaande aan de les te informeren
over eventuele medische belemmeringen en/of blessures.
b. Raadpleeg bij twijfel eerste een arts alvorens je in te schrijven voor een les. Krijg je
tijdens de les ergens last van informeer dan direct de docent en stop met de
oefening.
10. Privacy
a. Super Fly Studios bewaart alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor
het voeren van een account. Als reserveringsysteem maakt Super Fly Studios gebruikt
van MindBody.
b. Indien een account langer dan 6 maanden inactief is zal deze worden verwijderd. Op
verzoek is het mogelijk om een account eerder te verwijderen.
c. Indien er nog lopende abonnementen zijn is het niet mogelijk een account per direct
te verwijderen. Dit zal geschieden zodra de abonnementen zijn verlopen of verbruikt.

