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Om de levering van diensten en producten van Inner Free, zo goed en ontspannen 
mogelijk te laten verlopen, worden een aantal Algemene Voorwaarden gehanteerd. 
Als u bij Inner Free een afspraak maakt, gaat Inner Free er vanuit dat u deze 
voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.  
 
1. Voor het bijhouden van de administratie van Inner Free wordt bij het maken van 
een afspraak gevraagd naar uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en/of e-
mailadres.  
 
2. Voorafgaand aan de definitieve bevestiging van de afspraak en/of Deep Relax 
Yoga Nidra sessie kan er, indien gewenst een intakegesprek plaatsvinden of een 
uitwisseling van informatie plaats hebben omtrent de vragen van de cliënt en/of over 
de kenmerken van een Yoga Nidra sessie.  
 
3. Inner Free biedt Yoga Nidra en begeleidingstrajecten breed toegankelijk. Cliënten 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun mentale- en fysieke gezondheid, Inner Free heeft 
geen enkele verantwoordelijkheid in de (medische) toestand of veranderingen daarin 
van de cliënt. Bij twijfel over de intentie van deelname/afspraak van cliënt, kan Inner 
Free afzien van een afspraak en/of van deelname aan de Yoga Nidra sessie. De 
cliënt wordt doorverwezen naar een huisarts of specialist indien er vanuit Inner Free 
een vermoeden is van een mogelijk intensievere begeleidings- en/of 
ondersteuningsvraag.  
 
4. Alle verstrekte informatie tijdens afspraken en/of sessies wordt vertrouwelijk 
behandeld. Zonder toestemming wordt deze informatie nooit aan derden verstrekt.  
 
5. Gemaakte afspraken en/of aanmeldingen voor een losse/eenmalige Yoga Nidra 
sessie of begeleidingsmoment kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos 
geannuleerd worden. Binnen de termijn van 24 uur komt 50% van het tarief van de 
afspraak voor rekening van de cliënt. Voor een (thema-)workshop van 2 of 3 uur, 
geldt dat de aanmelding definitief is na betaling. Annulering hiervoor kan kosteloos 
tot 1 week voor aanvang. Daarna komen de kosten voor de aanmelder. 
 
6. Betalingen verlopen via contante betaling, per tikkie of via een bankoverschrijving. 
Voor aanvang van de afspraak en/of Yoga Nidra sessie is het gevraagde bedrag 
door cliënt voldaan.  
 
7. Inner Free gaat uit van goede intenties van cliënten. Cliënten die de rust en/of 
vertrouwelijke sfeer van de Yoga Nidra sessie of begeleiding verstoren, worden 
vriendelijk doch dringend verzocht de locatie te verlaten.  
 
8. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Inner Free 
niet aansprakelijk zal stellen voor bij-/en of nawerkingen na een afspraak en/of Yoga 
Nidra sessie.  


