
I Waar I 

Alle wekelijkse en privé lessen gaan door in DE YOGAZOLDER, Kozijnhoekstraat 21, 8750 Wingene. 

I Hoe inschrijven I 

Mail naar leen@vitalityconcept.be 

Wekelijkse lessen verlopen steeds per reeks! 

Overdag duren de lessen 1 uur (15€) 

's Avonds duren de lessen anderhalf uur. (22€) 

In kleine groep - max. 6 pers 

Enkel wanneer een les niet volzet is, is er de mogelijkheid om een losse les te boeken. 

Indien je al een lessenreeks volgt en je wil hier en daar een extra lesje meepikken, kan dit aan 

dezelfde prijs!  

Indien je enkel via losse lessen wil/kunt les volgen, is dit overdag aan 18€, 's avonds aan 25€.  

Afwezige/gemiste lessen worden niet terug vergoed. 

Een gemiste of afwezige les kan ook niet worden ingehaald op een ander moment. 

I PARKING I 

Langs de straat of onder/naast de carport. Gelieve de Taxi of Ziekenvervoerwagen vrij te houden. 

I EngagementI 

We engageren ons voor een herhaaldelijke, regelmatige yogapraktijk :D!  

Wanneer iemand meer niet dan wel aanwezig is, is het logisch dat dit plekje voor de volgende 

reeks doorgegeven wordt aan iemand anders. 

De plekjes zijn héél beperkt, waardoor het wel heel belangrijk is dat hier met respect mee wordt 

omgegaan.  

Verwittigen bij afwezigheid (door ziekte,werk,blessure,vakantie,....) wordt geapprecieerd ;)! 

Het startuur is NIET het aankomstuur! Gelieve 15 min tot ten laatste 5 min op voorhand aanwezig 

te zijn. 

DE 9 GEBODEN VAN DE YOGAZOLDER 

# Start elke les beter vroeger dan laat! Neem rustig je tijd ,ontspan je ,dat baat ;)! 

# Een kwartier voor aanvang van de les ben je daar? ..jouw thee en matje staan klaar!  

# De deur is gesloten? Begin niet te kloppen! Daar zal je alleen jezelf mee foppen! 

# De deur sluit stipt, dus kom niet nipt! Eenmaal boven blijven we in 'hogere' sferen, zo zal je het 

leren.. 

# In de yogazolder houdt iedereen het stil, geen gsm's ,geen gekakel ,geen mens die dat wil! 

# Laat uiteraard wel los ,wat toch moet ontsnappen.. een zucht, lach of wind, een knor of 

zweetsappen. 

# Hou het netjes, toon wat respect, voor andermans focus ,dan is het perfect!  

# Reinig de mat voor de volgende gast, plooi de dekens met zorg en de riemen in de kast! 

# Ruim op met veel liefde en een dosis plezier, Keer veilig naar huis en kom snel terug naar hier! 
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