
BRAHMRISHI ASHRAM NETHERLANDS
REGELS & VOORWAARDEN 

Adres: Krimpenerbosweg 1, 2925 LB Krimpen aan den IJssel | E-mail: brahmrishinl@gmail.com | Web: www.brahmrishiashram.nl | Mobiel: 06-34857380

HOE REGISTEREN voor het Loyaliteitsprogramma?  Vul het donatieformulier in en stuur dit op via e-mail/WhatsApp of per post 

 1.  Iedereen helpt mee een prettig verblijf  te bevorderen door hinder en overlast voor anderen te voorkomen (geen ongewenst gedrag vertonen).

 3.  (Huis)dieren zijn niet toegestaan op het terrein en in het gebouw.

 6.  Het opvolgen van instructies van medewerkers van Brahmrishi Ashram Netherlands is ten alle tijden verplicht.

 2.  Om gebruik te kunnen maken van de donateursvoordelen gaat de donateur een donateursovereenkomst aan van minimaal 3 maanden.

 6.  Brahmrishi Ashram Netherlands is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures opgedaan tijdens activiteiten/lessen en deelnemers wordt ten alle tijden aangeraden om hun eigen 

      toegestaan.

 4.  Voor elk activiteit/les is registratie 24 uur van tevoren verplicht. Registratie kan door op  op de desbetreffende activiteit/les te klikken en de https://brahmrishiashram.nl/events/

Aansprakelijkheid

      ontvangen. 

        instructies te volgen of  een WhatsApp of  SMS bericht te sturen naar 0634857380.

 3.  Eén gratis les geldt voor 1 persoon naar keuze (per uniek donateur ID). Indien er 2 personen op hetzelfde donateur nummer naar een les willen komen, wordt dit geteld als 2 lessen; 

      terrein als in het gebouw.

 2.  Brahmrishi Ashram Netherlands is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade geleden door derden, schade veroorzaakt door haar donateurs of  door ingeschakelde derden. 

 4.  Roken en alcohol/drugs(gebruik) zijn niet toegestaan op het terrein en in het gebouw. Indien deze regel wordt overtreden, wordt een boete opgelegd van €500,-.

      grenzen aan te geven en hiernaar te handelen.

 1.  Donateurs kunnen gebruikmaken van donateursvoordelen vanaf  de datum dat de eerste donatie is ontvangen en in geval van opzegging tot de datum dat de laatste donatie is 

 5.  Voor elke activiteit/les geldt VOL=VOL. 

 2.  Iedereen helpt mee een prettig verblijf  te bevorderen door de omgeving schoon te houden.

 3.  De Stichting is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het gebruik van door een deelnemer gebruikte materialen.

 3.  Donaties worden onder geen voorwaarde gerestitueerd.

Huisregels

      bij 3 personen als 3 lessen enz. 

 8.  Persoonsgegevens worden bij constatering van een strafbaar feit doorgegeven aan de politie.

      van verdere deelname worden uitgesloten.

 1.  Brahmrishi Ashram Netherlands is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of  schade dan wel verlies en/of  diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers zowel op het 

 5.  Het is niet toegestaan niet-vegetarisch eten (vlees, vis en eieren) te nuttigen op het terrein en in het gebouw. Voedsel waarin niet-vegetarische ingrediënten zitten is ook niet  

 7.  Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de regels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de medewerkers van Brahmrishi Ashram Netherlands, 

Donateursvoordelen loyaliteitsprogramma

Donaties loyaliteitsprogramma
 1.  Donaties gaan via automatische incasso. Hiervoor wordt een incassoformulier ingevuld en ondertekend door de donateur. De donateur krijgt dan een uniek donateur ID.

 2.  Het opzeggen van donateurschap moet tenminste een maand van tevoren gedaan worden via een e-mail naar .brahmrishinl@gmail.com

Als donateur van Brahmrishi Ashram Netherlands en deelnemer aan de activiteiten/lessen ga je automatisch akkoord met deze regels en voorwaarden 
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