Algemene Voorwaarden Wereld van Yoga versie maart 2020
De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op goederen (producten) en
diensten van Wereld van Yoga en/of de door Wereld van Yoga in stand gehouden websites zoals,
maar niet beperkt tot www.wereldvanyoga.nl (hierna veelal te noemen: “WVY”) voor zover er
uitdrukkelijk geen andere overeenkomsten zijn gesloten.
Wereld van Yoga en WVY wijzen (de toepasselijkheid van) alle andere, aanvullende dan wel
afwijzende voorwaarden die door de wederpartij worden gebruikt uitdrukkelijk van de hand.
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Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Deze algemene voorwaarden hebben
betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze partners, Deelnemers, Wederverkopers)
beschikbaar worden gesteld: online, per e-mail, per telefoon of per reguliere post. Deze website is
eigendom van Wereld van Yoga en wordt alleen aangeboden op onderstaande voorwaarden.
De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente
versie) gepubliceerd op de website www.wereldvanyoga.nl/algemenevoorwaarden
A. Definities
• Wereld van Yoga: Wereld van Yoga & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze
voorwaarden zijn aangegaan.
• WVY: alle pagina’s van de website www.wereldvanyoga.nl
• Deelnemers: alle bij WVY aangesloten ondernemingen waarmee WVY een overeenkomst
heeft gesloten in het kader waarvan zij gepresenteerd worden op WVY
• Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die WVY bezoekt of van de informatie op WVY
gebruik maakt.
• Producten: Producten/Diensten in het kader van yogabeoefening, meditatie of mindfulness,
die door Gebruikers bij Deelnemers kunnen worden aangeschaft.
• Informatie: gegevens, aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, bestanden of andere
content die zich op WVY bevindt.
B. Onze service
Via deze website (www.wereldvanyoga.nl) biedt Wereld van Yoga een online platform aan waarop
yoga-, meditatie- en mindfulnessorganisaties hun locaties en aanverwante producten en diensten
(zoals workshops, lessen, weekendjes, vakanties en materiaal) kunnen presenteren. Gebruikers
kunnen informatie vinden over deze onderwerpen en zij kunnen in de online database zoeken naar
een dergelijke organisatie.

C. Aansprakelijkheid
Met betrekking tot de website WVY
• Wereld van Yoga heeft de inhoud van WVY met grote zorg samengesteld, maar kan geen
garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op WVY.
• De op WVY geplaatste locatie informatie geeft uitsluitend de persoonlijk samengestelde
en/of aangeleverde gegevens weer van de betreffende Deelnemer en reviews van
Gebruikers. Wereld van Yoga is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van
deze informatie.
• Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en zal de informatie zelf op
juistheid en volledigheid toetsen.
• Dit geldt ook voor het gebruikte/aangeleverde beeldmateriaal door Deelnemers. WVY gaat
er vanuit dat dit beeldmateriaal rechtenvrij gebruikt kan worden.
• Wereld van Yoga is niet aansprakelijk voor enige schade (zoals, maar niet gelimiteerd tot
zuivere vermogensschade, immateriële schade, directe en indirecte (gevolg) schade) ten
gevolge van het gebruik van (de informatie op) WVY of op enige website waarnaar op WVY
een hyperlink is opgenomen of enige website waarop een hyperlink is opgenomen naar
WVY.
• Indien via WVY overeenkomsten tussen de Gebruiker en derden (waaronder Deelnemers) tot
stand komen wordt Wereld van Yoga op generlei wijze betrokken geacht bij dergelijke
transacties en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Deze
gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties.
• Hoewel Wereld van Yoga ernaar streeft dat WVY gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is
Wereld van Yoga niet aansprakelijk voor schade (zoals, maar niet gelimiteerd tot zuivere
vermogensschade, immateriële schade, directe en indirecte (gevolg) schade) ten gevolge van
het niet beschikbaar zijn van WVY om welke reden dan ook.

D. Reviews
• Gebruikers kunnen op WVY een review invullen op de eigen pagina van de Deelnemer met
als enig doel om (toekomstige) Gebruikers op de hoogte te stellen van hun mening over de
kwaliteit en de sfeer van de locatie en diensten van de Deelnemer.
• Deze reviews kunnen door Wereld van Yoga naar eigen inzicht worden gebruikt op WVY of
andere kanalen die eigendom zijn van, aangeboden worden door, gebruikt of beheerd
worden door Wereld van Yoga.
• Wereld van Yoga behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht reviews te wijzigen, af te
wijzen of te verwijderen.

E. Disclaimer
• Wereld van Yoga is een handelsnaam van SPOOR10, welke ingeschreven staat met KvKnummer 67063810 en heet u welkom op www.wereldvanyoga.nl (hierna WVY).
• Door WVY te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Wereld van Yoga kan de inhoud van
WVY en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.
• De inhoud van WVY is door ons zorgvuldig samengesteld. Wereld van Yoga zal zich naar
beste vermogen inspannen om de inhoud van WVY zo correct mogelijk te houden en te
controleren, maar we staan er niet voor in dat WVY altijd juist of volledig is.
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Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.
Wereld van Yoga is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik
of onbereikbaarheid van (informatie op) WVY. Handelingen die u op basis van onze website
of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op
grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen
Wereld van Yoga en u ontstaan.
Als u een klacht heeft over de inhoud, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via
info@wereldvanyoga.nl
Wereld van Yoga behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de WVY voor.

F. Toepasselijk Recht
• Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en deze algemene
voorwaarden.
• De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
• Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Rotterdam is in eerste aanleg bevoegd van
geschillen tussen Wereld van Yoga en Gebruiker kennis te nemen.

