
VERHUURTARIEVEN DE ZEEUWSE YOGASCHOOL 2023 

Algemeen 

Verhuur van de studio’s is mogelijk per uur, hele dag of per dagdeel. De prijzen zijn afhankelijk van de 

data en tijden. Indien voor meer dan een dag of dagdeel wordt gehuurd, gelden kortingspercentages.  

Prijslijst studio’s  

Prijs in euro, inclusief btw. De genoemde tarieven zijn geldig in 2023 en gelden bij eenmalige 

verhuur. 

YOGAZAAL Prijs incl. BTW Afmetingen Oppervlakte 

Per uur (min. 2 uur) €  27,50 9,3 x 6,9 m 64 m2 

Per dagdeel  €  97,50   

Twee dagdelen €180,00   

Drie dagdelen €210,00   

 

WORKSHOPRUIMTE Prijs incl. BTW Afmetingen Oppervlakte 

Per uur (min. 2 uur) €  22,00 6,7 x 7,1 m 48 m2 

Per dagdeel  €  75,00   

Twee dagdelen €135,00   

Drie dagdelen €155,00   

 

NOTE 

Een dagdeel = 4 uur |Twee dagdelen = 8 uur | Drie dagdelen = 12 uur 

Kortingspercentage bij meervoudige verhuur (per kalenderjaar) 

5-10 keer 10 % 

>10 keer 20 % 

 

Voorzieningen studio’s 

• Yogamatten 

• Meditatiekussens, blokken, riemen en bolsters 

• Geluidsinstallatie 

• Sfeervolle verlichting 

De Zeeuwse Yogaschool beschikt hiernaast ook over  

• Toiletten 

• Gang met gezellige zitplek 

• Complete keuken. Gebruik van de keuken is €12,50 per dagdeel. 

Nieuwsbrief 

Organiseer je een activiteit of bijeenkomst in onze school en kan je nog wat promotie gebruiken? 
Voor een meerprijs van €20,- nemen we je graag ter introductie mee in onze nieuwsbrief. (Titel, 
uitleg van ca. 100 woorden, een foto en een link naar waar men meer informatie kan vinden over het 
evenement). Hiermee vullen we een blok in onze nieuwsbrief die naar 600 ontvangers gaat. 
 
 



Verhuurvoorwaarden  

Bij verhuur sturen we je een factuur van 25% van het verhuurbedrag als aanbetaling om je optie 

definitief te maken. De overige 75% wordt achteraf gefactureerd.  

Annuleringsvoorwaarden  

Annuleren kan tot 48 uur van te voren. De aanbetaling van 25% blijft in geval van annulering staan, 

dus deze wordt niet terugbetaald aan de huurder. Bij annulering tot 48 uur van te voren wordt het 

restant bedrag van 75% van de huursom niet meer in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur 

voorafgaande aan de gereserveerde huurdatum wordt het restant van 75% van de huursom alsnog in 

rekening gebracht.  

Mogelijkheden  

Heb je specifieke wensen? Dan gaan we graag met je in gesprek. Neem contact met ons op via 

info@dezeeuwseyogaschool.nl 

Docenten 

Ben je vaste docent bij onze school en wil je de ruimte huren voor een eigen project? Dan hanteren 

wij een gereduceerd tarief speciaal voor onze docenten. Vraag naar onze tarieven voor docenten! 
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