
 

Rooster en tarieven 2019 

Dag en tijd Les Lesgeld Opmerkingen 
    
Maandag      
    
09.00 - 10.15   Hatha Yoga   €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
19.30 - 20.45 Hatha Yoga  €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
20.45 - 22.00 Hatha Yoga  €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
    
18.00 - 19.15 Pilates  €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
    
Dinsdag     
    
18.30 - 19.45 Zwangerschapsyoga   €    60,00 5 lessen (instroom vanaf week 13 van de zwangerschap) 
   €  115,00 10 lessen (instroom vanaf week 13 van de zwangerschap) 
   €    10,00 proefles 
    
20.00 - 21.30  Wekelijkse training “Terug naar je kern”  €  240,00 16 bijeenkomsten van 1,5 uur - start medio februari 2019.  
    
20.45 - 22.00  Hatha Yoga   €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
    
Woensdag     
    
09.00 - 10.15  Pilates  €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
18.00 - 19.15 Hatha Yoga  €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
    
19.30 - 21.30 De Dansreis  €  324,00 18 lessen – de data voor 2019 volgen z.s.m.  
   €    12,00 proefles 
    
Donderdag    
    
20.00 - 21.30 Lichtactivaties o.b.v.     

donatie 
1 keer per 6 weken / houd de evenementenpagina op de site in 
de gaten en check mijn Facebookpagina. 

    
    
    
    

https://www.facebook.com/pg/dansenyoga/events/?ref=page_internal
https://www.centrumhetlicht.nl/zwangerschapsyoga/
https://www.centrumhetlicht.nl/trainingen-terug-naar-de-kern/
https://www.centrumhetlicht.nl/de-dansreis/
https://www.centrumhetlicht.nl/pilates/
https://www.centrumhetlicht.nl/hatha-yoga/


 

Rooster en tarieven 2019 

 
 

Dag en tijd Les Lesgeld Opmerkingen 
    
Vrijdag     
    
09.30 - 10.45  Mama- en baby-/dreumesyoga  €    70,00 5 lessen  
   €  135,00 10 lessen 
    
11.00 - 12.15 Hatha Yoga 55+   €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
    
18.00 - 19.15  Pilates  €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
    
20.00 - 22.00 Klankbad  €    18,00 1 keer per kwartaal (check mijn Facebookpagina voor het eerst-

volgende klankbad) 
    
Zaterdag    
    
09.00 - 10.15 Hatha Yoga  €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
    
10.15 - 11.30 Pilates  €  110,00 10 lessenkaart (12 lesweken geldig) 
    

Voor alle lessen geldt: aanmelden kan door een mail te sturen naar info@centrumhetlicht.nl of door het contactformulier in te vullen. 

(Prijzen per 01-01-2019 – onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten) 

https://www.centrumhetlicht.nl/contact/
https://www.facebook.com/pg/dansenyoga/events/?ref=page_internal
https://www.centrumhetlicht.nl/mama-en-baby-yoga/
https://www.centrumhetlicht.nl/55-yoga/



