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Cursus Zwangerschapsyoga
De lessen zwangerschapsyoga worden gegeven door docente Tineke Schipper. Het betreft een cursus welke uit 8
lessen bestaat. Na 8 lessen kun je natuurlijk doorgaan voor zolang jij dat wilt en prettig vindt. Het betreft lessen
van een uur, éénmaal per week. De lessen worden zoveel mogelijk op een vast moment gegeven. Eventueel is het
mogelijk in overleg met Tineke en de groep hier van af te wijken. Ook overlegt Tineke met de groep in hoeverre er
wel of geen lessen zullen plaatsvinden gedurende vakanties of andere speciale dagen.
Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt indien mogelijk een vervanger geregeld, eventueel de mogelijkheid
tot een inhaalles geboden of het lesgeld van 1 les teruggestort.
Je kunt terecht bij de zwangerschapsyoga indien er plek is. Mocht de groep te klein zijn dan kan ook besloten
worden niet te starten. Ook kunnen andere onvoorziene omstandigheden leiden tot een stopzetten van de lessen
tijdens het seizoen. De betreffende deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
Eventueel reeds betaald lesgeld zal dan gerestitueerd worden.

Deelnemen
Je kunt deelnemen aan de zwangerschapsyoga door je aan te melden bij Marriët (info@kitaal.nl) met je naam,
mailadres en telefoonnummer. Tineke zal dan rechtstreeks contact met je opnemen om één en ander af te
stemmen. Je doet voor minimaal 8 lessen mee.
Als deelnemer van de groep wordt jouw plekje vrij gehouden. Ben je een les afwezig dan vindt er geen restitutie
plaats van het lesgeld.
Er geldt een maximum van 6 of 7 deelnemers per groep. Het te hanteren aantal is ook deels afhankelijk van de
groep. Tineke zal dit per keer afwegen.
Wanneer je besluit te stoppen met de lessen dan is het fijn wanneer je dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan
Tineke of Marriët.

Betalen
Je ontvangt aan het begin van de cursus een factuur voor de eerste 8 lessen van € 100,00 (incl. btw). Mocht je na
deze eerste 8 nog langer de lessen volgen dan ontvang je telkens na afloop van een aantal lessen een factuur van
€ 12,50 per les.

Contact
Voor aanmelding, betaling en vragen hierover neem je contact op met Marriët (info@kitaal.nl). Om af te melden
voor een les of bij andere vragen heb je rechtstreeks contact met Tineke (06-51752124).

We wensen je fijne lessen!

