LESPRIJS EN BETAALWIJZE - HATHA YOGA LESSEN
Lesprijs € 80 per lesblok
Eén proefles is g r a t i s
Inschrijving is steeds per lesblok van 10 lessen.
Lessen duren 1 uur en 15 minuten.
Er zijn elk jaar 2 gratis lessen.
De lessen worden opgenomen op MP3, zodat je thuis kunt oefenen.
MP3 opnames worden wekelijks toegestuurd via WE TRANSFER
Tussentijds starten is mogelijk. Je betaalt dan voor de resterende lessen € 8 per les.

Lesgeld overmaken op bankrekening
IBAN
NL95 ABNA 0818501146 t.n.v. LHA Molenkamp van Loon te Hoorn.
Betaling graag in de eerste week van het lesblok of direct na je gratis proefles.

Sport- en cultuurstrippenkaart
Je kunt bij mij ook betalen met de sport- en cultuurstrippenkaart van de gemeente Hoorn,
mits je een geldige stamkaart kunt laten zien. Als je op deze wijze wilt betalen, neem dan je
stamkaart mee naar de eerste les, het benodigde aantal strippen en een geldig
legitimatiebewijs. Je kunt alleen met strippen voor volwassenen betalen. Heb je niet
voldoende strippen? Dan betaal je het resterende bedrag per bank en niet contant!

KIRTAN bijeenkomsten zijn gratis. Vrijwillige bijdragen (contant) worden gebruikt voor
humanitair werk in India.

Korting op het lesgeld
Als je bij mij op les bent en iemand meebrengt voor een proefles, welke zich daarna ook
inschrijft, dan krijg je het volgende les blok € 15 korting.

Korting op massages
Huidige yogaleerlingen krijgen hoge kortingen op de massagetarieven. Je kunt contant
betalen of met sport- en cultuurstrippen. Deze kortingen gelden niet voor jullie familie,
vrienden en bekenden. Zij betalen het normale tarief.

Oliemassage
Oliemassage
Oliemassage
Oliemassage
Thaise massage
Thaise massage

half uur
3 kwartier
per uur
1 uur en 3 kwartier
half uur
per uur

Leerlingentarief

Normaal tarief

€ 20
€ 30
€ 40
€ 70
€ 12,50
€ 25,00

€ 27,50
€ 40,00
€ 50,00
€ 85,00
€ 22,50
€ 45,00

