Informatie en voorwaarden strippenkaart
Geldigheid van jouw yogalessen
3 keer per jaar wordt er een strippenkaart aangeboden. De periodes en geldigheid van de
strippenkaart lopen als volgt:
➢ Strippenkaart 1e helft van het kalenderjaar:
Geldigheid: 1 januari tot aan de zomervakantie*
➢ Strippenkaart Zomervakantie*
Geldigheid: 6 weken
➢ Strippenkaart 2e helft van het kalenderjaar
Geldigheid: 1e dag na zomervakantie* t/m 31 december
*Voor de zomervakantie wordt regio Zuid Nederland aangehouden
Het aantal lessen op de strippenkaart is gebaseerd op het aantal lesweken. Na afloop van de
strippenkaart vervallen de lessen die nog tegoed staan op jouw Momoyoga account. Kijk voor de
actuele strippenkaart in Momoyoga.
Boeken van je (vaste) yogales
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 afwijkend lesaanbod- en deze les(sen) boek je zelf
in Momoyoga.
Afmelden van je yogales en jouw lestegoed
Wanneer je (onverwachts) 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 lessen in Momoyoga, ook tijdens schoolvakanties en de
bonuslessen die met regelmaat worden aangeboden.
Houd wel de geldigheid van je strippenkaart in de gaten. Zodra de geldigheid van je kaart is verlopen,
vervallen alle lessen die nog tegoed staan. Begin dus op tijd met inplannen en volgen van jouw
lessen!
Kortom: bij Yoga in Beweging werken we met een vaste yogales en tegelijkertijd is deze flexibel en
ben je vrij om hierin te schuiven.
Bijkopen van extra yogalessen
Wil je vaker dan 1 keer per week lessen volgen, dan kan je je strippenkaart eenmalig opplussen met
11 euro per les, waarbij jij zelf het aantal extra lessen bepaalt. Neem contact op wanneer je hiervan
gebruik wenst te maken.
Betaling van de strippenkaart
De strippenkaart kan worden gekocht via Momoyoga bij ‘aankopen’. Instromen op de strippenkaart
is niet mogelijk.
Geen restitutie
Restitutie op de strippenkaart is niet mogelijk.

Blessure
Bij een langdurige blessure, neem contact op en vraag naar de mogelijkheden. De afspraken die
hieruit volgen vinden altijd vooraf plaats.

Ben je nieuw bij Yoga in Beweging?
Ben je nieuw binnen Yoga in Beweging? Dan kan je eenmalig gebruik maken van de leskaart
kennismaking 3 lessen. Deze leskaart is 1 maand geldig met ingang van jouw eerst geboekte les.
Deze leskaart kan gecombineerd worden met de gratis proefles.
Heb je interesse? Neem contact op en meld je aan voor een gratis proefles, eventueel gevolgd door
een kennismaking van 3 lessen.

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

