Voorwaarden zomerprogramma:
•

De deur is een kwartier voor aanvang geopend en de les begint
stipt op het aanvangsuur! (deur sluit)

•

Door beperkt aantal plaatsen en lessen kan je je les enkel
verplaatsen als je dit uiterlijk 24 uur vooraf én via je persoonlijke
pagina op de website doet ( enkel als je pakket van min 2 lessen
boekt)
Hou hierbij rekening dat deze verplaatsing enkel kan op basis van
de beschikbaarheid van vrije plaatsen in het zomerprogramma.
Anders vervalt je leskrediet bij het einde van het
zomerprogramma: lessen kunnen niet overgedragen worden naar
september.

•

Gemiste of laattijdig geannuleerde (minder dan 24 uur vooraf)
lessen kunnen niet worden ingehaald of overgedragen. Er vindt
geen terugbetaling plaats.

•

Voor de lessen Dru Yoga in de natuur vertrekken we stipt op het
aanvangsuur in Attitude . Zorg voor makkelijke schoenen en
bescherming tegen muggen.
Ook bij slecht weer gaan deze lessen steeds door (eventueel
binnen)!

•

Bij onvoldoende deelnemers kunnen lessen geannuleerd worden.
Schrijf daarom altijd vooraf in!
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Zomeryoga:
Dru - Hatha- Tibetaanse Yoga
Dru Yoga in de natuur

Les/dag/uur

Juni

Juli

Augustus

Tibetaanse yoga
Maandag 9:30

19-26

3-10

-

Dru Yoga
Maandag 20:30

12-19-26

3-10

7-28

Dru Yoga
Dinsdag 9:30

13-20-27

4-11

8-22-29

Dru Yoga
Dinsdag 18:30

STEL ZELF JE YOGAPROGRAMMA VOOR DE ZOMER SAMEN
-

20

4

22-29

Tibetaanse Yoga
Dinsdag 20:30

20-27

4-11

-

Dru in natuur
Woensdag 9:30

28

12

9

Dru Yoga
Woensdag 18:45

14-28

12

9-16-30

Dru Yoga
Woensdag 20:30

21

5

16-23-30

Dru Yoga
Donderdag 9:30

22

6

17-24-31

Hatha Yoga
Donderdag 20:30

15

13

10-31

16-23-30

7-14

11

Dru Yoga
Vrijdag 9:00

Inschrijving:

-

-

kies dag, uur en aantal lessen en bezorg ons deze via een mail.
bereken je cursusprijs:
- pakket min. 2 lessen: 13€/ les x …. = ….. €
- 15 € per losse les
Betaling:
Overschrijving op rekeningnummer
IBAN BE90 7795 9792 7232
(Hilde Geraerts - Attitude)
OF contant in Attitude.
Geef je lesdata door per mail :plaatsen worden voorbehouden
vanaf ontvangst van betaling. Na ontvangst van je betaling
worden deze data geregistreerd op je persoonlijke pagina op
onze website ( vanaf 6 juni )
Bij inschrijving verklaar je je akkoord met onze algemene
voorwaarden en deze specifiek voor het zomerprogramma
ZOZ

