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               Prijzen en Inschrijfvoorwaarden                                         
 

Losse lessen  

Proefles: €10 
2 proeflessen: €15  geldig: twee weken 

    
Losse les: €13 
10-leskaart: €120 geldig max. 6 maanden.  
        
Jaarabonnement per maand    
1 les / week    €38 
2 lessen/week   €49,95 
Onbeperkt    €59,95 
 
Bij een jaarabonnement schrijf je in voor 1 jaar. De contributie loopt het hele jaar 
door. Een jaarabonnement sluit je telkens voor een jaar af. Het wordt dus niet 
automatisch verlengd. Binnen het jaar kan je eenmalig je abonnement wijzigen naar 
meerdere of mindere lessen per week. Je kan na een jaar ook overstappen naar een 
gewone abonnement of strippenkaart. 

 
Gewone abonnement 
1 les /week   €42 
2 lessen/week  €57 
onbeperkt   €65 
 
 
Minimum inschrijving is 3 maanden. Daarna kan je elke maand opzeggen met een 
kalendermaand opzegtermijn en altijd schriftelijk via de mail. 
Voorbeeld: Je zegt op 11 april op, dan eindigt je abonnement per 1 juni. Als je 
opzegt op 28 maart, eindigt je abonnement per 1 mei. 
Alle prijzen zijn inclusief 9% btw. Tijdens de zomerstop in juli of augustus betaal je 
niet door. 

 
Studenten korting t/m 26 jaar  
1 les /week    €35 
2 lessen /week   €47 
onbeperkt    €55 
 
De voorwaarden komen overeen met de gewone abonnement. 
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Betaling van contributie 

Per automatische incasso tussen 22-25-ste van elke maand, voor de volgende 
maand. Vakantie?Kijk onder. 
 

 Betaling leskaarten 
-Vooraf via bankovermaking   
-via de website   
-contant 
 

Les inhalen, afmelden 
Gemiste lessen kunnen ingehaald worden in elke groep. Binnen een maand en totdat 
je lid bent. Via een sms of mail kan je informeren of er nog plaats is en je kan je 
afmelden. Sms: 0630085753 
 

Ziekte  
Bij langdurige ziekte is het mogelijk om de contributie te bevriezen zolang je 
helemaal opgeknapt bent. Langdurige ziekte graag altijd op tijd melden. De 
contributie kan alleen tijdelijk stopgezet worden na overleg met Gabriella. Een mailtje 
sturen is niet voldoende. 
 

Jij gaat op vakantie van enkele weken 
Als je buiten de vakanties van onze studio op vakantie gaat, gaat je abonnement 
door. Er is wel de mogelijkheid om jouw leskaart of contributie over te dragen voor 
deze periode aan familie, vrienden of collega.  Graag dit in overleg met de docent. 
De contributie wordt tijdens de korte vakanties van de studio doorbetaald. 
 

Vakanties studio 
In de korte vakanties zijn wij soms dicht en zijn er geen lessen. De contributie wordt 
in dit geval doorbetaald. Je lessen kan je binnen 3 maanden inhalen. 
In de Zomervakantie zijn we open of 4-5 weken dicht. Dit verschilt per jaar. Als de 
lessen doorgaan met een zomerrooster, wordt ook gewoon contributie betaald. 
Heb je een jaarabonnement? Dan betaal je jouw contributie door. 
Heb je een gewone abonnement? Als wij 4-5 weken dicht zijn, wordt geen contributie 
betaald voor juli of augustus. 
 

Verhindering docent 
Is de docent verhinderd, dan wordt voor vervanging gezorgd of kan de les op een 
ander tijdstip ingehaald worden. 
 

Veiligheid 
In geval van gezondheidsproblemen is het noodzakelijk om vóór het volgen van de 
lessen te overleggen met de huisarts en  met de docent. Lichamelijke klachten of 
blessures moeten voorafgaand aan de lessen gemeld worden bij de docent. 
Hetzelfde geldt voor zwangerschap. 
 

Aansprakelijkheid 
Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. 
Hou je grenzen altijd goed  in de gaten. 
De Bron is niet aansprakelijk voor verdwijning van of beschadiging aan 
eigendommen of lichamelijke letsels.     
 

Bank IBAN: NL58ABNA 048 30 86 967  ten name van Yogacentrum De Bron 
Sms: 0630085753 


