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Algemeen
Yoga in Heino biedt wekelijkse yogalessen door verschillende docenten op verschillende locaties. Iedere
lesgroep heeft in de periode januari t/m juni 2020 totaal 20 lessen. Er zijn geen lessen in de
schoolvakanties en op enkele andere (speciale) dagen. Kijk voor een volledig overzicht van de les-data
per groep en de les-locaties bij het lessen-week-overzicht op de site: www.yogainheino.nl.
Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt een plaatsvervangende docent geregeld of het lesgeld van
die les(sen) teruggestort of verrekend.
Een groep dient minimaal 8 deelnemers te hebben om te kunnen bestaan . Mocht de groep te klein zijn
dan kan besloten worden niet te starten of tijdens het seizoen te stoppen. Ook kunnen andere
(onvoorziene) omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het wegvallen van de docent of de leslocatie, leiden
tot het moeten stopzetten van de lessen. Reeds betaald lesgeld zal dan naar ratio terug gestort worden.

Deelname en kosten
•

Deelname aan de volledige periode van januari 2020 t/m juni 2020 met totaal 20 lessen kost
€195,-. We bieden je hierbij een ‘inhaal-service’ aan. Betaal je in 1 x dan krijg je 5% korting, en
betaal je €185,25.

•

Je kunt je ook voor de eerste 10 lessen opgeven. De prijs is dan €97,50, inclusief ‘inhaal-service’.

•

De zwangerschapsyoga bestaat uit minimaal 8 lessen. De prijs die daarbij hoort is €100,-. Mocht
je aansluitend verdere lessen volgen dan betaal je €12,50 per les.

Prijzen zijn inclusief btw. Betalingen dienen vooraf voldaan te zijn. Start je later dan wordt de prijs
passend aangepast. Als deelnemer wordt jouw plekje vrij gehouden. Ben je een keer afwezig dan vindt
er geen restitutie plaats van een deel van het lesgeld. Onder zeer speciale omstandigheden willen we
coulant zijn omtrent het eventueel moeten stoppen tijdens opgegeven periode.
Je kunt je aanmelden via mail op info@yogainheino.nl of via het contactformulier op de site. We
ontvangen graag je naam, mailadres en telefoonnummer. Je hebt achter de schermen contact met
Marriët van Elewoud. Aanmelden en instromen kan zolang er plek is in de betreffende groep.
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Inhaal-service
Wanneer je je opgeeft als vaste deelnemer voor 10 of 20 lessen bieden we een inhaal-service voor
gemiste lessen.
Wanneer je een keer echt niet kunt of een les door omstandigheden moet missen kijken we graag met
je mee of je de gemiste les kunt inhalen in een andere groep. Dit is een service die mede afhankelijk is
van ruimte in de groepen en biedt dus geen garantie. Maar wanneer er plek is doen we ons best! We
vragen je wel om het inhalen zoveel mogelijk rondom de gemiste lesdatum te doen. Lessen opsparen of
meenemen naar een volgende periode is niet mogelijk.
Wil je inhalen bij je eigen docente in een andere groep dan neem je zelf rechtstreeks contact op met je
docente. Wil je inhalen bij een andere docente dan gaat dit via Marriët.
Inhalen bij de zwangerschapsyoga is minder makkelijk. Je kijkt samen met de docente of inhalen op een
later moment mogelijk is. Bij volle groepen is dit helaas vaak lastig.

Wat heb ik verder nodig?
Je hebt eigenlijk alleen een matje nodig en kleding waarin je je makkelijk kunt bewegen. Heb je nog geen
matje dan kun je deze eerst van ons lenen. Ook zijn er altijd wat dekentjes aanwezig.
Verder zou je een flesje water kunnen meenemen en wat extra laagjes kleding. In de herfst en winter
kunnen dingen als een eigen dekentje en dikke sokken fijn zijn.

Privacy-beleid
We gaan secuur met je gegevens om. Een link naar ons Privacy-beleid vind je op de site onderaan iedere
pagina.

Contact en zo
Voor aanmelding, betaling en vragen hierover of het willen inhalen van een les bij een andere docent
neem je contact op met Marriët (info@yogainheino.nl, 06-21410020).
Om af te melden voor een les of bij andere inhoudelijke les-vragen heb je rechtstreeks contact met je
eigen docente. Na aanmelding ontvang je hiervoor persoonlijk de contactgegevens.

Dank je wel voor je deelname! We wensen je fijne lessen!

