Tarieven
Yoga Libra groepslessen
activiteit
proefles
losse les

groep max. 6
€ 10
€ 15

yogales 60 minuten € 97
yogales 75 minuten € 112,50
Kundalini 90
minuten

€ 138,50

opmerking
wordt verrekend met een lessenserie
Bij 2 lessen per week:
5% korting op totaalbedrag.
Betaling voor het hele seizoen, start in september:
10% korting

De tarieven (behalve de losse lessen) zijn gebaseerd op een serie van 10 lessen.
Het BTW-tarief van 9% is verwerkt in de lesprijs die hierboven te zien is.

Lesschema groepslessen, Personal Yoga en Coaching
Yoga Libra lessen seizoen 2018 - 2019
Augustus
week 35
1e serie
september week 36, 37, 38, 39
oktober
week 40, 41, 43, 44
november,
week 45, 47, 48,
2e serie
december week 49, 50, 51
januari
week 2, 3, 4, 5
Februari
week 7, 8, 9
3e serie
maart
week 11, 12, 13
april
week 14 en 16
Mei
week 19, 20, 21, 22 (- Hemelvaart)
4e serie
juni
week 23, 24, 25 en 26

Personal Yoga en Coaching
PY: € 59,95 voor 45 minuten. Deze prijs is inclusief BTW.
PY en coaching is één op één, voelen, vertellen, ademhaling, yoga en massage in één. Een coachingssessie duurt meestal 60 - 90
minuten. Een traject omvat gemiddeld tussen de 6-10 sessies. Daarover spreken we op de intake een prijs af, als we weten wat de
wensen zijn, wat je wil bereiken.
Wil je graag in een klein groepje les? Optimaal aandacht? Dat kan!
60 minuten yoga voor 2 personen: €35 pp incl. BTW
60 minuten yoga voor 3 personen: €25 pp incl. BTW
In het geval dat PY of coaching gewenst wordt op een andere locatie dan in de Yogastudio van Yoga Libra, kunnen reiskosten in
rekening gebracht worden.

Gereserveerde tijd voor een consult dat niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt alsnog in rekening gebracht.
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