OKIDO YOGA
NEDERLAND
Verhuur Amsterdam
De lesruimte van onze Dojo in Amsterdam kan gehuurd worden.
In stadsdeel Oud-Zuid vind je onze dojo met een lichte oefenzaal van 76 m2 en een hoog plafond
(3,20 m). De vloer is bedekt met groene tatami-matten. Je kunt gebruik maken van de aanwezige
yoga-matten, dekens en meditatie-kussens. Daarnaast staat de keuken ook tot je beschikking.
De oefenzaal is door de week beschikbaar op:
• Maandagochtend en middag,
• Dinsdagochtend en middag,
• Dinsdagavond vanaf 20.30,
• Woensdagmiddag en avond van 18 - 20 uur,
• Donderdag ochtend, middag en avond,
• Vrijdag ochtend en middag.
Kijk voor de actuele beschikbaarheid op de
website.
Ook kan de Dojo gehuurd worden tijdens de
weekends, voor dagseminars, of
weekendseminars.

Prijzen en voorwaarden
Voor wekelijkse lessen, regelmatig gebruik, dat is een heel lesseizoen (loopt van september tot en
met juni het daaropvolgende jaar):
Vanaf dat je de huur start, tot en met juni het daaropvolgende jaar: 2 uur per week = € 120,- /maand.
Vanaf dat je de huur start, tot en met juni het daaropvolgende jaar: 4 uur per week = € 220,- /maand.
Je betaalt het huurbedrag voor de 10 lesmaanden (buiten de zomervakantie).
Wil je in de zomermaanden les blijven geven, dan is het huurbedrag hetzelfde als buiten de
zomermaanden.
Je betaalt 2 maanden huur vooruit. De opzegtermijn is 2 maanden.
Wij kunnen bij overlast of andere problemen de huur opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.
In andere gevallen is de opzegtermijn van onze kant 3 maanden.
In de avondblokken zijn de tijdblokken:
Volledige avond (= 4 uur): vanaf 18.00 uur tot einde avond.
2 uursblok: van 18 – 20 uur, of van 20.30 tot 22.30 uur.
Overdag worden de tijdsblokken in overleg vastgesteld.
Bij kortdurend gebruik: een lesblok van 2 uur kost dan € 40,-, een lesblok van 4 uur € 70,Je huurt dan minimaal 4 uur per maand voor 2 maanden, en betaalt vooruit.
Weekends: de ruimte wordt in de weekends niet verhuurd op doorlopende basis.
Huur van een dagdeel van 4 uur (tot 13 uur, vanaf 13.30 uur of vanaf 18 uur): € 75,Huur van een dag (8 uur): € 120,De ruimte wordt niet verhuurd voor blokken van 2 of 3 uur. Wil je 6 huur huren, of doorlopend
huren in de avond, kunnen we de tijden overleggen.

Okido-yoga-leraren en Katsugenkai krijgen 20% vriendenkorting. Nieuwe Okido-yoga leraren
kunnen de ruimte voor een lesseizoen huren met een korting van 50% voor het eerste lesjaar.
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