Yogalessen in 2020
1e halfjaar (21 lessen)

2e halfjaar (21 lessen)

Januari

7, 14, 21 en 28

Juni

16, 23 en 30

Februari

4, 11 en 25

Juli-aug

7, 14 juli, 25 aug

Maart

3, 10, 17, 24 en 31

September 1, 8, 15, 22 en 29

April

7, 14 en 21

Oktober

6, 20 en 27

Mei

5, 12, 19 en 26

November

3, 10, 17 en 24

Juni

2 en 9

December

1, 8 en 15

Tijden en locatie
De yogalessen zijn op dinsdagavond om 19.30
Tarieven Yogalessen 2020
Losse les

15,-

Half jaar abonnement, 21 lessen, 12,- per les

252,-

1. Een losse yogales kan je volgen door je uiterlijk 3 uur voor aanvang van een les aan te melden
via ontmoetgoed@ontmoetgoed.nl of via Whats App (0611769582). Je hoort dan zo snel mogelijk of
er plaats is.
2. Een half jaar abonnement bestaat uit 21 lessen. Je plaats is dan gegarandeerd. Je kiest voor een
vast tijdstip. Mocht je een keer op een andere tijd willen, dan kan je dit vragen op dezelfde manier
als hierboven beschreven staat bij punt 1. Er geldt een opzegtermijn van een maand. De nog
resterende lessen zullen tegen een vergoeding van 10,- per les terugbetaald worden.
3. Als voor aanvang van een nieuw halfjaar minimaal 5 abonnementen per tijdstip zijn afgesloten,
kunnen er 2 yogalessen worden aangeboden een om 19.00 en een om 20.30 uur. Bij minder dan 5
abonnementen per tijdstip wordt er een les aangeboden om 19.30 uur.
4. Afmelden voor een les kan tot uiterlijk 17 uur op de dag van de yogales. Als de groep kleiner is
dan 4 deelnemers, dan kan besloten worden om de les te annuleren, iedereen wordt via de
groepsapp, direct na 17 uur, hierover geïnformeerd. Abonneehouders die hierdoor een les missen,
krijgen hun geld voor die les terug.

