
Prijslijst Yoga

Studio 10-lessenkaart (4 maanden geldig) € 125,-

Online en buitenyoga 10-lessenkaart € 100,-

Buitenyoga (leden en niet leden) €   10,-

Losse les (studio) €   15,-

Privéles 1 uur en 15 minuten (max. 2 personen) €   55,-

Privéles 1,5 uur (max. 2 personen) €   60,-

Proefles €     5,-

Cadeaubon feestelijk verpakt – prijs zelf te bepalen

Prijslijst voetreflextherapie en reiki

Behandeling (duur minimaal 1 uur, maximaal 1,5 uur) €  55,- 

10-behandelingenkaart € 495,- 

Cadeaubon feestelijk verpakt – prijs zelf te bepalen 

Alle behandelingen zijn op afspraak. Behandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding 
door de zorgverzekeraar.

Ledenportaal yoga

Na ontvangst van het inschrijfformulier krijg je toegang tot het ledenportaal. Het ledenportaal wordt
gebruikt voor het aan- en afmelden voor lessen. Zie hiervoor de algemene voorwaarden. 

In het ledenportaal is de mogelijkheid om je aan te melden voor de wachtlijst. Sta je op de 
wachtlijst en er zijn afmeldingen, dan word je automatisch toegevoegd aan de les. Dit weet je 
uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. In het ledenportaal kun je een signalering instellen dat je 
een e-mail krijgt wanneer dit het geval is. Heb je inmiddels andere plannen, stuur dan een berichtje, 
om te voorkomen dat je les van je kaart wordt afgeschreven. 

De credits die worden getoond in het ledenportaal zijn slechts een middel om je in te schrijven voor 
lessen. Het aantal credits kan afwijken van je fysieke strippenkaart. De credits vertegenwoordigen 
geen waarde in geld, hier kan dan ook geen aanspraak op gemaakt worden.

Overige informatie yoga

- Je kunt eenmalig een proefles doen. Kies je na de proefles voor een 10-lessenkaart dan krijg 
je de prijs van de proefles als korting op de aanschafprijs;

- Een 10-lessenkaart is 4 maanden geldig. De 4 maanden geldigheid van een 10-lessenkaart is 
inclusief vakanties van de studio;

- Mocht de studio sluiten vanwege een lock-down maatregel, dan wordt de geldigheid van 
de10- lessenkaart verlengd. Een andere optie is dat de 10-lessenkaart wordt opgemaakt aan 
online lessen. De eerstvolgende kaart kan dan gekocht worden tegen online tarief. Deze 
kaart blijft dan ook geldig als de studio weer open gaat;

- Betaling voor een 10-lessenkaart verloopt via een factuur;
- Is je 10-lessenkaart verlopen maar er staan er nog lessen open, dan kun je deze eenmalig met

een maand verlengen door betaling van €12,50 (je korting t.o.v. 10 x losse lesprijs vervalt);
- Er wordt geen geld teruggegeven op 10-lessenkaarten;
- 10-lessenkaarthouders krijgen korting op workshops; 
- Prijzen zijn inclusief B.T.W. 

Op dienstverlening van Nieuw Zenit en YogaLara zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze 
worden toegestuurd na ontvangst van het inschrijfformulier of na het maken van een afspraak voor 
een behandeling. Door deelname aan lessen, workshops of een behandeling geef je aan hiervan 
kennis te hebben genomen.
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