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Betaling Yoga lessen 
  
De betaling en administratie gaan via een strippenkaartsysteem. 
 
De strippenkaart geeft recht op een aantal lessen gedurende een bepaalde periode. De 
lengte van de periode, de geldigheid van de strippenkaart, is zodanig dat er een bepaalde 
spreiding mogelijk is, zodat een aantal lessen ingehaald kunnen worden. Bij een 10 
strippenkaart zijn dat 5 inhaal mogelijkheden. Bij een 15 strippenkaart 7 inhaal mogelijkheden. 
 
Tijdens de zomer - en Kerst vakantie stop schuift de geldigheid van de strippenkaart door. 
 
Bij de aankoop van een aantal lessen ontvang je een Yoga-Stippenkaart waarbij er twee 
mogelijkheden zijn qua geldigheid, zie Tarieven. 
Op deze kaart staat je naam vermeld en de geldigheid data van… t/m… en een 
handtekening. 
 
Op een overzichtslijst wordt per leerling bijgehouden op welke datum je een les gevolgd 
hebt. Op deze lijst staat voor elke leerling de geldigheidsperiode aangegeven van de 
strippenkaart. Deze lijst is voor iedereen, indien gewenst, in te zien. 

    Tarieven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betaling: Contant of op Bank Rekening 
 
Betaling in termijnen: Er mag gekozen worden voor een betaling in 3 termijnen of 5 termijnen. 
10 Strippenkaart - betaling 3 x €40,- per maand (3 termijnen) of 5 x €24,- per maand (5 termijnen)   
15 Strippenkaart - betaling 3 x €55,- per maand (3 termijnen) of 5 x €33,- per maand (5 termijnen) 
 
Uitzonderingen 
In de volgende gevallen kan de geldigheid van de strippenkaart verlengd worden: 

• Bij een chronische ziekte of een bepaalde aandoening, met als gevolg het niet altijd 
kunnen volgen van de lessen. 

• Werken op oproepbasis. 
• Werken in, niet van te voren ingeplande, wisseldiensten. 
 

Betalings uitzonderingen 
• In uitzonderlijke gevallen is een prijs reductie mogelijk. 
 

Bovenstaande uitzonderingen vinden altijd in overleg plaats.  
 
Opzegtermijn: Tussentijds opzeggen is mogelijk, de opzegtermijn is 1 maand (2 lessen) 
 
Tel: 035-6934927 / 06-28339344     E-mail: yoga@qi-chat.nl     website : https://www.qi-chat.nl/pgs/yoga.php 

Proefles Gratis  

Losse les  €13,- Een Losse Lessen kaart is ook mogelijk 
met het gewenste aantal lessen. 
Geldigheid onbeperkt. 

10 strippenkaart €120,- Geldigheid:   7 maanden 

15 strippenkaart €165,- Geldigheid: 10 maanden 

Prive les      Op 
aanvraag 

Dag en locatie in overleg 

Inschrijfgeld Nee  

 
        Alle  prijzen zijn inclusief gebruik van leenmat en zitkussen. 
        Het gebruik van een eigen handdoek is verplicht. 
 

https://www.qi-chat.nl/pgs/yoga.php

