
1. ACCOUNT:  De account op Momoyoga is strikt persoonlijk en niet 
overdraagbaar. Enkel in het geval van minderjarigen, kan de ouder of voogd 
een account aanmaken en beheren voor de minderjarige deelnemer in 
kwestie.  

2. RESERVATIE & BETALING: Lessen en/ of workshops worden betaald en 
gereserveerd op Momoyoga.nl/studiococon, via strippenkaarten en 
abonnementen. Betalingen gebeuren via online bancontact of via 
overschrijving binnen de drie dagen volgend op de aankoop.  

3. GELDIGHEID: strippenkaarten/ abonnementen hebben een beperkte 
geldigheid die afhankelijk is van de formule. De geldigheid wordt vermeld bij 
aankoop en kan steeds geraadpleegd worden via het persoonlijke 
lessenrooster op Momoyoga.  

5. ANNULATIE  

5.1. GROEPSLES: Je kan een groepsles annuleren tot 4u voor aanvang van de 
les via het lessenrooster op Momoyoga. Na het tijdig annuleren, wordt het les 
tegoed weer automatisch bijgeschreven bij het abonnement of de 
strippenkaart. Als er een restrictie geldt op een abonnement, zoals een les per 
week dan kan deze les niet meegenomen worden naar een volgende week. 
De geannuleerde les dient in de lopende week van de geannuleerde les 
ingehaald te worden. 

5.2. WORKSHOPS: Je kan een workshop niet annuleren, je mag wel iemand in 
jouw plaats sturen die deelneemt aan dezelfde voorwaarden. 

5.3. STRIPPENKAART/ ABONNEMENT: Een strippenkaart of abonnement kan 
niet geannuleerd worden en wordt niet terugbetaald. Indien men in geval van 
overmacht de strippenkaart of het abonnement zelf niet meer kan opnemen 
(bv door ziekte, zwangerschap,…) dan mag je deze eenmalig en onomkeerbaar 
laten overzetten door Studio Cocon, onder dezelfde voorwaarden, op de 
persoonlijke account van een plaatsvervang(st)er. 

6. ALGEMENE VOORWAARDEN: de algemene voorwaarden kunnen worden 
gedownload in pdf formaat via de website www.studiococon.be/
algemenevoorwaarden. Door deel te nemen aan activiteiten van Studio 
Cocon gaat men akkoord met desbetreffende voorwaarden.  

7. Gelieve de rust en stilte te respecteren om de sereniteit van de sessies te 
behouden. Behandel het materiaal als een goede huisvader en leg het na 
gebruik netjes terug op de daarvoor voorziene plek. 
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