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Nieuwsbrief Juli 2019 

 

 

Vanaf maandag 2 september 2019 ga ik verder met lesgeven bij de LOVTE in 

Voorhout. 

De ruimte en de energie voelen voor mij erg prettig, dat ik de keuze heb gemaakt 

om voorlopig hier verder te gaan. Ik heb een erg mooie verbinding met Mirjam, de 

eigenaar van Lovte, wat voor mij ook zeer belangrijk is. Op dit moment klopt het en 

voel ik dat ik hier mag zijn. 

 

Een nieuw begin, waar ik ook zal starten met een schone lei.  

Dit houdt in vernieuwing in: lestijden (incl. thee drinken), lesdagen, tarieven en lessen.  

De lessen duren 75 minuten of 90 minuten. In de lessen van 75 minuten zullen er af en 

toe aandachtsoefeningen mbt adem of meditaties worden gegeven. In de lessen 

van 90 minuten is er meer tijd voor Yoga én (geleide) Meditatie. 

 

De (geleide) Meditatie kan gericht zijn op de Adem, het Hogere Hart, Aarde- en 

Kosmosverbinding, de Zon, het Licht. Net wat er zich in het moment aandient. 

Ik zal zoveel mogelijk in de energie van het moment stappen. 
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Lessen 
 

* Maandag van 09.00u tot 10.30u  90 minuten 

* Maandag van 10.45u tot 12.00u  75 minuten - rustige les. 

 

* Maandag van 19.30u tot 21.00u  Soulunion  

Nieuwe lessen om je frequentie te 

verhogen! Van angst naar Liefde! 

1 x per 2 weken 

 

* Woensdag van 09.00u tot 10.30u  90 minuten 

 

* Donderdag van 19.30u tot 20.45u  75 minuten 

t/m december 2019, na december kan 

deze lestijd iets worden aangepast. 

 

 

Tarieven (vanaf 2 september ’19) 
 

Intake: 

30-45 minuten à € 15,00 

 

Yoga (& Meditatie) 

75 minuten = € 120,00 per kwartaal (€ 12,00 per les)  

90 minuten = € 135,00 per kwartaal (€ 13,50 per les)  

 

10 lessenkaart = 4 maanden geldig 

Voor mensen die graag meer flexibiliteit willen is er een leskaart met 10 lessen die je 

in een periode van vier maanden kunt gebruiken. Een leskaart is geldig voor een 

vaste dag en tijdstip waarmee je plek is gereserveerd. Eventueel resterende lessen 

vervallen vier maanden nadat de eerste les van de kaart is gebruikt.  

 

10 lessenkaart € 130,00 (4 maanden geldig*) à 75 minuten (€ 13,00 per les) 

10 lessenkaart € 145,00 (4 maanden geldig*) à 90 minuten (€ 14,50 per les) 
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* Loopt de kaart over de zomervakantie heen, dan wordt de geldigheid van de 

kaart met zes weken verlengd. 

 

Losse les Yoga (& Meditatie) 

75 minuten à  € 13,75 per les  

90 minuten à € 15,25 per les  

 

Soulunion 

8 lessen – 90 minuten à € 150,00 

 

 

FACTUUR 

Wanneer je je inschrijft voor één van de lessen die vanaf september beginnen, dan 

ontvang je de eerste factuur over het 3e kwartaal voor de daadwerkelijk gegeven 

lessen (herfstvakantie niet meegerekend). Dit houdt in 8 lessen voor de maanden 

september en oktober.  

Na deze datum zal het 4e kwartaal van start gaan van gemiddeld 10 lessen per 

kwartaal (vast bedrag per kwartaal, berekend over een heel jaar, totaal 40 weken 

les per jaar), vakanties worden niet meegerekend. Op de 20e van de maand 

voorafgaand aan de eerste van de maand waarop de kwartaalbetaling moet zijn 

voldaan, ontvang je de factuur voor het kwartaal. 

 

Kwartalen lopen van : 

 

1e kwartaal; 1 februari t/m 30 april 

2e kwartaal; 1 mei t/m 31 juli 

3e kwartaal; 1augustus t/m 30 oktober 

4e kwartaal; 1 november t/m 31 januari 

 

Aangezien ik een nieuwe start maak, vraag ik ook om opnieuw een inschrijfformulier 

in te vullen dit ivm: 

 

* Privacy verklaring  

* Aanmelding nieuwsbrief  

* Aangepaste algemene voorwaarden 

 

 

 

https://theessenceoflife.nl/privacy/

