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Reglement en voorwaarden vermelding gegevens op de Samsara 
yogadocenten landkaart van Samsara Yoga Docentenopleiding op 
www.samsara.nl 
 

VOORAF  
Voor het maken van een goede keuze bij het volgen van yoga- en meditatielessen is het van 
belang dat de geïnteresseerde yogacursisten een kwalitatief goed opgeleide yogadocent kunnen 
te vinden. Yogacursisten volgen veelal wekelijks lessen en zoeken naar een yogadocent die vanuit 
de eigen woonplaats goed bereikbaar is. Ook zijn er cursisten die specifiek zoeken naar 
yogadocenten met een bepaalde opleiding of specialisatie.  
 
Samsara Yoga Docentenopleiding (hierna: Samsara) voorziet in deze behoeften door op de 
website over de yoga docentenopleiding,  www.samsara.nl, een overzicht te geven via de 
‘Samsara yogadocenten landkaart’ van yogadocenten met diploma van de 4-jarige Samsara Yoga 
Docentenopleiding en de lessen die deze docenten aanbieden. De yoga docentenopleiding van 
Samsara is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN).  

De betreffende yogadocenten dienen hun gegevens zélf in en houden deze actueel door het 
invullen van een digitaal formulier, dat via de website van Samsara toegankelijk is. Via dat 
formulier kan de yogadocent zowel feitelijke gegevens aanleveren als een toelichting geven op het 
lesaanbod. Samsara houdt het recht van eindredactie op de toelichting.  
De yogadocent die het digitale formulier invult en verstuurt, gaat akkoord met de voorwaarden 
die hieronder staan. 

1 AANBIEDER VAN GEGEVENS 
Aanbieder: De aanbieder van gegevens is uitsluitend de yogadocent met een diploma van 
Samsara Yoga Docentenopleiding. Tevens kan Samsara schriftelijk toestemming geven aan 
gevorderde yogastudenten op de opleiding om gegevens aan te bieden. 
De aanbieder gaat akkoord met de in dit reglement genoemde voorwaarden, zodra en wanneer 
hij het digitale formulier naar Samsara verzendt.  
 

2 VERMELDING OP DE YOGADOCENTENLANDKAART EN OPBOUW VAN DE 
INFORMATIE 
Samsara verwerkt binnen 10 werkdagen (behoudens vakantieperiodes) de via het digitale formulier 
(http://samsara.nl/formulier-samsara-yogadocenten-landkaart/)ontvangen gegevens op het overzicht 
‘Samsara yogadocenten landkaart’ (hierna: landkaart) (http://samsara.nl/yogadocenten-landkaart/). 
Samsara screent de ingevulde vragenlijsten, maar controleert niet uitgebreid op juistheid. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de vermelde gegevens ligt uitsluitend bij de aanbieder van 
de gegevens. 
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Samsara brengt de gegevens van elke aanbieder onder in rubrieken die corresponderen met de 
velden op het digitale formulier. Door de beantwoording van de vragen op dit formulier wordt die 
rubrieksindeling vanzelf gegenereerd.  
Het overzicht op de website van Samsara is toegankelijk voor alle geïnteresseerden. 
 

3 GEGEVENS DIE VOOR VERMELDING IN AANMERKING KOMEN  
Vermelding van gegevens op de landkaart is persoonsgebonden en alleen gegevens die Samsara 
via het digitale formulier uitvraagt komen op de landkaart. De aanbieder kan één (bedrijfs)website 
vermelden en alleen in het daarvoor betreffende veld. Bij het veld voor vrije toelichting vermeldt 
de aanbieder alleen de eigen lesactiviteiten voor reguliere yogacursisten en yogamotivatie. Bij de 
toelichting vermeldt de yogadocent geen bedrijfspromotie noch andere websites, e-
mailadres(sen) of andere social media. Samsara beveelt aan dat deze gegevens via de eigen 
website van de aanbieder beschikbaar zijn. 
Bij de toelichting mogen derhalve geen activiteiten vermeld worden die specifiek gericht zijn op 
opleidingen, trainingen, workshops of bijscholingen van of voor yogadocenten. Overige 
afwijkende vermeldingen kan de gebruiker slechts doen met uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Samsara.  
 

4 VERPLICHTINGEN  
De aanbieder van de gegevens verplicht zich te conformeren aan het format van de website en 
slechts die gegevens te vermelden zoals hierboven ad 3 staat vermeld. Wanneer de vermelde 
gegevens hiermee in strijd blijken te zijn, is Samsara gerechtigd om de gegevens van de website te 
verwijderen.  
Door het toezenden van de gegevens verplicht de aanbieder zich om zelf de vermelde gegevens 
actueel te houden, door bij wijziging van gegevens opnieuw het formulier zoals dat op de website 
staat te verzenden. Mocht blijken dat gegevens van de aanbieder verouderd zijn en dat aanbieder 
Samsara niet informeert over wijzigingen, dan is Samsara gerechtigd de gegevens van de 
landkaart te verwijderen.  

 

5 KOSTEN  
Er zijn voor aanbieder geen kosten verbonden aan opname van gegevens op de landkaart. 
Samsara behoudt zich het recht voor om op enig moment wel kosten te rekenen voor het blijven 
vermelden van de gegevens. In dat geval zal Samsara de aanbieder hierover minimaal een jaar 
van tevoren op de hoogte stellen en aanbieder in de gelegenheid stellen om desgewenst aan 
Samsara te verzoeken de gegevens van de landkaart te verwijderen.  
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Slot  
 

6 MAATREGELEN  
Samsara kan aanbieder in noch buiten rechte terzijde te staan bij verweer tegen de aanspraken 
van derden met betrekking tot de vermelde gegevens en aangeboden yogalessen in enigerlei 
vorm.  
 
Geaccordeerd door de directeuren van Samsara Yoga Docentenopleiding dd 27 juli 2017  


