
Sophia Yoga                                                                           

 

 

Het aanbod lessen in Sporthal Hoge Veld / Multifunctionele ruimte  

 

                 Lesgroep 1:    dinsdagavond / vol 

                                                                tijdstip:           20:15 – 21:30                          

 

Lesgroep 2:    woensdagochtend / nog plaatsen 

                                                tijdstip:           9:00 – 10:15                          
 
                 Lesgroep 3:    vrijdagavond / nog plaatsen              

                                                 Tijdstip:          20:15 – 21:30                         

 

Lesdata   

• september   dinsdag: 15, 22, 29 

                   woensdag: 16, 23, 30 

                   vrijdag: 18, 25 

• oktober       dinsdag: 6, 13, 20, 27 

                   woensdag: 7, 14, 21, 28                     

                   vrijdag: 2, 9, 16, 23, 30                  

• november   dinsdag: 3, 10, 17, 24 

                   woensdag: 4, 11, 18, 25                

                   vrijdag: 6, 13, 20, 27 

• december   dinsdag: 1, 8, 15, 22 

                   woensdag: 2, 9, 16, 23 

                   vrijdag: 4, 11, 18       

Tarieven 2020  

 

Voor vaste deelnemer zijn de kosten - €11,00- per les voor het hele periode; 

(dinsdagavond of woensdagochtend -15 lessen, vrijdag – 14 lessen) 

Bij instroming na de 1ste maand is € 11,50 per les en na de 2 maand voor € 12 per les.   

Sommige mensen willen eenmalig of af en toe eens een yogales volgen.  

Dat kan op basis van beschikbaarheid. De kosten van zo’n losse les bedragen € 12 per les.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sophia Yoga                                                                           

 

 

Aanmelding, betaling en lesvoorwaarden  

• Het deelname aan de yogalessen geschiedt met inschrijving en vooruitbetaling. 

Door je inschrijving en je plaatsing verbindt jij je tot deelname aan en betaling van de 

lessen. 

• Je betaald als vaste deelnemer het lesgeld vóóruit. Hierna vindt geen restitutie plaaats.  

Iedereen heeft dus een vaste lesgroep en lestijd voor het gehele aangeboden periode. 

• Je kunt het lesgeld overmaken  

op rekening NL62 RABO 0156 6792 56 t.n.v. Sophia Nazorg  

voor het gehele periode met vermelding * lesgroep … periode maand  t/m maand *jaar  

voor losse lessen * lesgroep … datum  

• Op de lessen zijn de lesvoorwaarden van Sophia Yoga van toepassing.  

Deze voorwaarden krijgt je na je aanmelding met de vragenformulier.   
  

 

Namaste,  

Eleonora van der Stap                                                  
 

                                                                                                          

NL62 RABO 0156 6792 56                                                                                           

KvK te Den Haag 5639.29.66   BTW NL2189.10.125.B01                                                                                                

 

Aanmeldingsformulier  

periode september t/m december 2020 

 

Persoonlijke gegevens:  

 Naam: 

________________________________________________________________ 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

e-mail: 

________________________________________________________________ 

 

Ik boek vooraf voor het hele periode de lessen op : _______ 

 

 

 

Ik ga akkoord met de lesvoorwaarden van Sophia Yoga:   

 

Handtekening:    Datum:  


