Uitleg tarieven en les boeken
Tarieven 2019
- proefles (eenmalig)
- losse les
- 3 lessenkaart (eenmalig)
- 5 rittenkaart, 12 weken geldig
- 10 rittenkaart, 12 weken geldig
- privé les, max. 2 personen 30 of 60 min.

€ 9,00
€ 14,€ 27,50
€ 57,50€ 110,€ 27,50 / € 55,-

Alle leskaarten zijn persoonsgebonden.
Een les boeken en annuleren
Alle administratie verloopt via het online boekingssyteem Momoyoga. Je meldt jezelf aan in
Momoyoga. Daar koop je via iDeal of creditcard een rittenkaart naar keuze. Daarna kun je je lessen
reserveren via de button ‘boek je les’ op de site van Yogastudio Geldermalsen of via de site of app
van Momoyoga. Afmelden voor een les is mogelijk tot 12 uur voor aanvang van de les. Meld je jezelf
later af, dan wordt de les van je tegoed afgeschreven.
Nieuwe leden
Als start kun je een proefles kopen. Bevalt het goed, dan kun je een 5- of 10-rittenkaart aanschaffen.
Wil je eerst nog meer lessen ervaren, dan kun je eenmalig ter introductie een 3-rittenkaart afnemen.
Deze kaart is 25 dagen geldig. Dit betekent dat je min of meer 3 weken achter elkaar een les komt
volgen. Na 25 dagen is de kaart verlopen.
Vakanties en feestdagen
In de schoolvakanties is er beperkt les, afhankelijk van de aanwezigheid van de yogadocent en de
vaste groepsleden. In de zomervakantie geldt een pauze van ca. 4 weken. Op feestdagen is er geen
les. Uitzonderingen daargelaten. Check altijd Momoyoga, daar staat het actuele rooster.
Yoga specials
Op het rooster en op de site worden regelmatig workshops of verdiepingslessen geplaatst.
Afhankelijk van lengte en extra’s (thee, lunch, materialen, etc.) wordt per workshop de prijs bepaald.
Privéles
Naast groepsles is het ook mogelijk om privéles voor een half uur of een uur te volgen. Een privéles
wordt afgestemd op jouw behoeftes en belangstelling. Bel of mail voor een afspraak.
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