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Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 
12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, 

als Klant, dat alle ontwerpen, producten, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, 
schema’s, lessen en/of materialen, en overige inhoud op de website, gedeeld tijdens onze 

diensten en vermeld in onze producten (al dan niet betalend), eigendom zijn van de 
Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, 
waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige 

rechten, octrooien en modelrechten. 
12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet
exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de 
producten en diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de 

voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd 
van de overeenkomst. 

12.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, 
afbeeldingen, lessen en overige inhoud, opgesteld door ons, als 

Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of 
indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

12.4. Jij, als Klant, mag in geen geval onze gekochte e-books en downloads 
delen met derden. Daarnaast is het ook ten strengste verboden om de fysieke 

kaartensets te kopiëren.
12.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 
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Ga zitten op handen en knieën. Krul je
tenen in de mat en duw je staartbeen
helemaal naar boven toe. Breng nu je
rechterhand naar je linkerbeen.

A

Ga rechtop staan. Breng nu je evenwicht
naar je rechtervoet. Je linkervoet breng je
aan de binnenzijde van je rechtervoet. Je
linkerhand plaats je op je hoofd. Je
linkerarm rust naast je lichaam. 

B

Ga rechtop staan, plaats je voeten stevig op
de grond. Je hand plaats je op je onderrug,
met je vingertoppen naar beneden gericht. Je
ellebogen zijn nu naar achter gericht, niet
opzij. leun nu zacht met je schouders en
hoofd naar achteren toe. 

C
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Ga zitten op je knieën. Neem met je
handen je hielen vast. Duw stevig je
knieën in de grond en laat je hoofd naar
achter toe buigen. Laat je hoofd niet te
ver naar achteren hangen, maar blijf mooi
rechtop naar het plafond kijken.

D

Ga zitten op de grond met je benen
gestrekt. Breng je armen gestrekt voor je,
evenwijdig met je benen. Breng nu 1 arm
hoger, je andere arm blijft laag.

E

 Ga rechtop staan, je voeten stevig op de
grond. Breng je armen gestrekt naar voor,
evenwijdig met de grond. Breng nu je ene arm
hoger dan de andere. 

F
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Ga liggen op je buik. Plaats je handen ter
hoogte van je schouders op de mat. Breng
je voeten omhoog, je knieën blijven op de
mat. Duw nu je handen in de mat en breng
je hoofd omhoog, richting je voeten. 

G

Ga rechtop staan, plaats je voeten iets
breder en laat je tenen naar buiten toe
wijzen. Plooi je knieën en breng je armen op
schouderhoogte, evenwijdig met de mat. Je
handpalmen zijn naar boven gericht. Plooi
nu je ellebogen en breng je handen
omhoog, je vingertoppen wijzen naar boven. 

H

Ga rechtop staan, duw je voeten stevig in de
grond. Breng je armen omhoog en laat je
handpalmen naar elkaar toe wijzen. Blijf je
voeten stevig in de grond duwen, maak je
maar helemaal groot. 

I
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Ga liggen op je rug, met je benen gestrekt
op de grond. Plaats je handen naast je op
de grond. Breng nu beide benen gestrekt
omhoog in een hoek van 90° met je
lichaam, je voetzolen zijn naar boven toe
gericht. Laat je armen op de grond rusten.

J

Ga rechtop staan, neem met je rechtervoet
een stap naar voor. Breng je armen naar
voor gericht, evenwijdig met de grond en
vouw je handpalmen tegen elkaar. Breng nu
je handen iets naar boven toe. 

K

Ga zitten op de grond, met je benen gestrekt
voor je. Zorg voor een mooie rechte rug en
breng je armen naar boven toe. Je
handpalmen zijn naar elkaar toe gericht. 

L
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Ga zitten met je voeten plat op de grond,
zo zijn je knieën naar boven toe gericht.
Plaats je handen achter je. Duw je handen
nu stevig in de grond en maak zo mooi
lengte in je rug. 

M

Ga zitten op je knieën. Breng je borst en
hoofd helemaal naar beneden toe, zodat je
voorhoofd rust op de grond. Je armen plaats
je gestrekt voor je op de grond. Vouw nu je
handpalmen voor je samen en breng je
handen omhoog boven je hoofd. 

N

Ga zitten op je knieën en breng je zichtvlak
naar je voeten toe. Laat nu je borst en hoofd
naar de grond toe zakken. Je voorhoofd rust
op de grond. Plaats je armen naast je
lichaam op de grond. 

O

10



Ga rechtop staan met je voeten tegen elkaar en
maak een mooie rechte rug. Breng je rechterarm
omhoog, helemaal over je hoofd heen. Breng je
linkerhand omhoog, vingertoppen van je
linkerhand tegen de vingertoppen van je
rechterhand. Buig nu enkel met je hoofd en je
romp naar links. Zorg dat je bekken mooi op hun
plaats blijven, in lengte met je lichaam.

P

Ga liggen op je rug. Je voeten plaats je plat
op de grond zodat je knieën naar boven toe
gericht zijn. Je handen plaats je naast je
lichaam. Breng je knieën naar je borst, duw
nu je handen goed in de grond en duw je
zitvlak omhoog. Breng nu je knieën naar je
oren toe. 

Q

Ga rechtop staan met beide voeten op heupbreedte.
Plaats nu je linkervoet iets verder van je lichaam.
Breng je rechterhand over je hoofd heen. Laat nu je
vingertoppen van je linkerhand tikken met de
vingertoppen van je rechterhand. Buig naar links,
enkel met je hoofd en je romp. Zorg dat je bekken
mooi op hun plaats blijven, in lengte met je lichaam.

R
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Sta rechtop met je voeten op heupbreedte.
Breng je armen omhoog, je handpalmen wijzen
naar elkaar toe. Ga met je zitvlak naar de
grond toe en breng je borst licht naar voor.
Blijf je voeten stevig in de grond duwen en hou
je rug mooi recht. 

S

Ga rechtop staan en draai je om. Plaats je
voeten tegen elkaar en breng je armen
omhoog, evenwijdig met je schouders. Buig
nu je hoofd naar beneden toe, kin richting je
borst.

T

Ga liggen op je rug, plaats je benen gestrekt op
de grond. Breng beide benen omhoog, in een
hoek van 90° met je romp. Je voetzolen zijn naar
boven toe gericht. Breng je armen ook omhoog,
zodat je vingertoppen naar boven gericht zijn. 

U
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Ga zitten met je voeten plat op de grond,
je knieën zijn nu naar boven gericht.
Plaats je handen op de grond en strek
beide benen omhoog. Hou je rug mooi
recht. 

V

Ga liggen op je rug. Breng beiden benen in
een grote hoek, gespreid omhoog. Breng je
handen naar je borst en plaats je
handpalmen op elkaar. Duw nu je
vingertoppen naar boven toe, tot je armen
gestrekt zijn. 

W

Ga rechtop staan, met je benen gespreid. Duw je
voeten stevig in de grond. Breng je armen
omhoog, ongeveer even wijd zoals je voeten. Duw
je vingertoppen naar boven toe, maak jezelf
helemaal groot. 

X
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 Ga rechtop staan, met je voeten tegen
elkaar. Duw je voeten stevig in de grond.
Breng je armen omhoog in een grote hoek
en duw je vingertoppen helemaal naar
boven toe. 

Y

Ga zitten met je knieën op de grond, zorg
dat je bekken ter hoogte van je knieën zijn.
Breng je armen gestrekt voor je, evenwijdig
met de grond, je handpalmen wijzen naar
elkaar toe. Leun nu zacht naar achteren met
je romp. 

Z
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