Informatie over maandelijks abonnement
Verschillende abonnementen, afhankelijk van het aantal lessen
Bij een doorlopend abonnement zijn het aantal yogalessen geldig tijdens een volledig kalenderjaar.
Afhankelijk van het abonnement ontvang je x-aantal lessen op jouw Momoyoga account. Bij
instroom als nieuwe cursist is het aantal lessen naar rato.
➢
➢
➢
➢

40 yogalessen Niyama abonnement
52 yogalessen Yama abonnement
80 yogalessen Niyama Plus abonnement
104 yogalessen Yama Plus abonnement

Per 31 december vervallen de yogalessen, die nog tegoed staan op jouw Momoyoga account.
Opplussen tussendoor van een x-aantal lessen is mogelijk.

Bijkopen van extra yogalessen
Kom je een paar lessen tekort en wil je een x-aantal lessen bijkopen op je huidige abonnement? Dan
kan dat tegen 11 euro per les. Dit kan maximaal 2 keer per kalenderjaar en je bepaalt zelf het aantal
extra lessen.
Wil je hiervan gebruik maken? Stuur dan een mail naar info@yoga-in-beweging.nl en geef aan
hoeveel lessen je wilt opplussen op je abonnement.

Jouw (vaste) yogales staat geboekt in Momoyoga
Jouw wekelijkse yogales wordt geboekt in het online aan-en afmeldstysteem van Momoyoga tijdens
reguliere lesweken. Reguliere lesweken zijn alle weken buiten de schoolvakanties om. Tijdens de
schoolvakanties gaan de yogalessen door -met een aangepast lesaanbod- en deze les(sen) boek je
zelf in Momoyoga.

Afmelden van je yogales en jouw lestegoed
Wanneer je verhinderd bent, kan je tot 2 uur voor aanvang van de les kosteloos uitschrijven. Deze les
houd je tegoed en boek je zelf op een ander moment in Momoyoga. Je kan met de yogalessen
gebruik maken van alle yogalessen in Momoyoga, ook tijdens schoolvakanties en de bonuslessen die
met regelmaat worden aangeboden.
Houd wel de geldigheid in de gaten. Op het eind van het kalenderjaar (31 december) vervallen alle
lessen die nog tegoed staan. Begin dus op tijd met inplannen en boeken van inhaallessen!

Ofwel bij Yoga in Beweging kies je voor een vaste yogales en tegelijkertijd is deze flexibel
en ben je vrij om hierin te schuiven.

Kosten
Niyama abonnement ~ 40 lessen per kalenderjaar
Betaling per maand: 42,50 euro
Betaling per half jaar: 250 euro (10 euro korting op jaarbasis)
Betaling per jaar: 500 (10 euro korting)

Yama abonnement ~ 52 lessen per kalenderjaar
Betaling per maand: 47,50 euro
Betaling per half jaar: 280 euro (10 euro korting op jaarbasis)
Betaling per jaar: 560 euro (10 euro korting)

Niyama Plus abonnement ~ 80 lessen per kalenderjaar
Betaling per maand: 69 euro
Betaling per half jaar: 409 euro (10 euro korting op jaarbasis)
Betaling per jaar: 818 euro (korting van 10 euro)

Yama Plus abonnement ~ 104 lessen per kalenderjaar
Betaling per maand: 79 euro
Betaling per half jaar: 469 euro (10 euro korting op jaarbasis)
Betaling per jaar: 938 euro (10 euro korting)

Vergoeding van de kosten
Steeds meer werkgevers of uitkerende instellingen zijn bereid om kosten voor yogales en/of
ademcoaching te vergoeden. Dit doen zij in het kader van preventie of verkorting van ziekteverzuim.
Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers verplicht hun werknemers
te beschermen tegen werkstress en hebben er doorgaans een budget voor. Informeer hiervoor bij je
werkgever en vraag naar de voorwaarden. Een factuur op maat kan door Yoga in Beweging worden
opgemaakt. Stuur een mail naar info@yoga-in-beweging.nl.

Betaling
Per maand
Maandelijkse betaling loopt via automatische incasso en de afschrijving vindt plaats op de 5e van de
maand. Je betaalt aan het begin van de maand, dus de afschrijving van 5 januari betreft de maand
januari.
Per half of heel jaar (met korting)
Wanneer je betaalt per half of heel jaar (handmatige betaling) ontvang je korting. Maandelijks
opzeggen is mogelijk. Het teveel betaalde abonnementsgeld wordt teruggestort op je rekening.

Opzegging van je abonnement
Het doorlopend abonnement is per maand opzegbaar met een opzegtermijn 7 dagen. Opzeggen kan
maandelijks en gaat per mail via info@yoga-in-beweging.nl vóór de 24e van de maand. Wanneer je
voor 24 januari hebt opgezegd, dan stopt je abonnement per 31 januari (er zal geen automatische
incasso meer plaatsvinden).

Administratiekosten
Ben je nieuw binnen Yoga in Beweging en sluit je voor de eerste keer een abonnement af, dan zijn
hieraan geen kosten verbonden. Na opzegging van je abonnement en (opnieuw) aanmelden, worden
er 50 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Verrekening bij opzegging
Op het moment van opzeggen, wordt de balans opgemaakt van het aantal afgeschreven lessen in
Momoyoga. Wanneer het aantal afgeschreven lessen meer is dan het aantal lesweken in het
kalenderjaar, worden deze in rekening gebracht tegen 10 euro per les. Bij het abonnement Niyama
(40 lessen) wordt het aantal gevolgde lessen naar rato berekend.
Wanneer je minder lessen hebt gevolgd dan het aantal lesweken in het kalenderjaar, dan vindt er
geen restitutie plaats.

Blessure
Bij een langdurige blessure, neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. De afspraken
die worden gemaakt vinden altijd vooraf plaats.

Schoolvakanties en feestdagen 2022
Jouw yogales staat tijdens schoolvakanties niet geboekt in Momoyoga in verband met een afwijkend
lesaanbod. Uiterlijk twee weken voor de vakantie staat het lesaanbod online en kan jij je les boeken.
Maandag 27 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 ~ kerstvakantie
Maandag 28 februari t/m zondag 6 maart 2022 ~ carnavalsvakantie
Zondag 17 april & maandag 18 april 2022 ~ Pasen
Maandag 25 april t/m zondag 8 mei 2022 ~ meivakantie
Donderdag 26 mei 2022 ~ Hemelvaartsdag
Zondag 5 juni & maandag 6 juni 2022 ~ Pinksteren
Maandag 25 juli t/m zondag 4 september 2022 ~ zomervakantie
Maandag 24 oktober t/m zondag 30 oktober 2022 ~ herfstvakantie
Maandag 26 december 2021 t/m zondag 8 januari 2023 ~ kerstvakantie

