Yogalessen 2020
Yogalessen in het Zouthuis te Nieuwveen zijn op maandag- en dinsdagavond om
19.30. Op maandag is het een rustige yogales met verschillende yoga varianten,
op dinsdag is het een pittigere Hatha-yogales, voor wie meer uitdaging wil. Om
1,5 meter afstand te kunnen houden, mogen er maximaal 7 mensen deelnemen
aan een les.
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Losse les
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Maandabonnement

12,50
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Een losse yogales kan je volgen door je uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les aan te
melden via Whats App (0611769582). Je hoort dan zo snel mogelijk of er plaats is. Losse
lessen worden via een ‘tikkie’ na afloop betaald.
Een maandabonnement geeft je een garantie voor een plaats op een vaste avond. Het
maandabonnement wordt automatisch verlengd met een opzegtermijn van een maand.
Eind van de maand ontvang je een factuur voor het aantal gegeven lessen in die maand.
Afmelden voor een les kan tot uiterlijk 17 uur op de dag van de yogales. Als de groep
kleiner is dan vier deelnemers, dan kan de les helaas niet doorgaan en word je via de
groepsapp, direct na 17 uur, hierover geïnformeerd.
Deelnemers met een maandabonnement kiezen voor een vaste avond, maar hebben altijd
de mogelijkheid om te switchen als dat beter uitkomt. Dit kan je doen door je uiterlijk 3
uur voor aanvang van de betreffende les aan te melden via Whats App (0611769582). Je
hoort dan zo snel mogelijk of er op die avond een plaats vrij is.
De gezondheid van onze deelnemers staat voorop. Daarom volgen wij altijd de
gezondheidsrichtlijnen van de overheid. Dit kan betekenen dat de yogales buiten of online
wordt gegeven. Uiteraard word je hierover tijdig geïnformeerd.
Na de zomer 2020 starten de lessen weer vanaf 25 augustus. Op 13 oktober is er geen les
i.v.m. de herfstvakantie en op 22 en 29 december zijn er geen lessen i.v.m. de
kerstvakantie.

