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VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
  
Ik bevestig en ga ermee akkoord dat de volgende voorwaarden van toepassing zijn op de yoga 
oefeningen en training die aan mij worden gegeven door Heart of India, ook 
vertegenwoordigd als Indian Classic Yoga of Centre Lothlorien, The Yoga Institute France en 
de instructeurs of leraren die verbonden zijn aan Heart of India.  
 
Ik zal getrouw alle instructies opvolgen die mij gegeven worden door Heart of India's 
instructeurs en leraren over wanneer, waar en hoe de Yoga Oefeningen wel en niet uit te 
voeren.  
  
Ik ga ermee akkoord en erken dat deelname aan enige Yoga Oefeningen een risico kan 
inhouden op ernstig letsel voor mij, inclusief blijvende verlamming of dood.  Ik erken, 
accepteer en neem dit risico vrijwillig en bewust en garandeer dat ik lichamelijk fit en in 
staat ben om de Yoga Oefeningen uit te voeren zonder het risico te lopen op ernstig letsel, 
inclusief blijvende verlamming of de dood.  Ik erken dat noch Heart of India noch de bij 
Heart of India aangesloten instructeurs, leraren, medewerkers of vrijwilligers 
verantwoordelijk of aansprakelijk zijn (hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad of onder 
welke statuut dan ook) voor enig letsel, ziekte of ander ongeluk dat ik oploop als gevolg van 
of voortvloeiend uit, of op enigerlei wijze direct of indirect verband houdend met de Yoga 
Oefeningen.  
  
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat ik alleen onderricht krijg in Yoga Oefeningen en theorie. 
Heart of India en de aan Heart of India verbonden instructeurs, leraren, medewerkers of 
vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor, noch wordt van hen verwacht dat zij enig advies, 
training of medische hulp bieden anders dan in de vorm van Yoga Oefeningen.  
  
Ik vrijwaar Heart of India en zal de bij Heart of India aangesloten instructeurs, leraren, 
medewerkers of vrijwilligers te allen tijde goed en voldoende schadeloos stellen en volledig 
gevrijwaard houden van en tegen alle acties, rechtszaken, oorzaken van actie, procedures, 
claims, kosten en uitgaven van welke aard dan ook die tegen Heart of India en de aan Heart 
of India verbonden instructeurs, leraren, stafleden, werknemers of vrijwilligers kunnen 
worden ingesteld of gemaakt, of die door Heart of India en de aan Heart of India verbonden 
instructeurs, leraren, stafleden, werknemers of vrijwilligers kunnen worden gemaakt of 
verschuldigd zijn in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke schade, letsel, ziekte of 
ongeluk van mij. 
  
Ik heb deze vrijwaring van aansprakelijkheid gelezen en ga hiermee akkoord.  
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