VERHUURTARIEVEN DE NIEUWE YOGASCHOOL 2022
Algemeen
Verhuur van de studio’s is mogelijk per hele dag, per dagdeel of voor een ochtend + middag.
De prijzen zijn afhankelijk van de data en tijden. Indien voor meer dan een dag of dagdeel
wordt gehuurd, gelden kortingspercentages. Bekijk hier de voorwaarden > van onze verhuur.

Prijslijst studio’s
Prijs in euro, exclusief btw. De genoemde tarieven zijn geldig in 2022 en gelden bij eenmalige
verhuur.
STUDIO 1

Prijs ex. btw

Prijs incl. btw

Afmetingen

Oppervlakte

Dagdeel

v.a. € 750

v.a. € 907,50

20 x 9 m

183 m2

STUDIO 2 & 3

Prijs ex. btw

Prijs incl. btw

Afmetingen

Oppervlakte

Dagdeel

v.a. € 275

v.a. € 332,75

12,5 x 5,5 m

69 m2

2 dagdelen

v.a. € 450

v.a € 544,50

Hele dag

v.a. € 600

v.a. € 726,00

NOTE:
1 Dagdeel = 4 uur |

2 dagdelen = 8 uur | Hele dag = 9.00 – 23.00 uur

Kortingspercentage bij meervoudige verhuur (per kalenderjaar)
5-10 keer

10 %

>10 keer

20 %

Voorzieningen studio’s
•
•
•

Manduka yogamatten
Meditatiekussens, blokken, riemen en bolsters
Indien gewenst klap- of meditatiestoeltjes

•
•
•
•

Verhoogd podium
Professionele luchtzuivering
Professioneel geluidssysteem inclusief microfoon
Sfeervolle verlichting met verschillende settingen

De Nieuwe Yogaschool beschikt daarnaast over
•
•

Gezellige woonkamer
Zonnige binnentuin

•
•
•

Receptie met hosts
Kleedkamers met douches
Kluisjes

•
•

Toiletten
Café met koffie, thee en wat lekkers

Mogelijkheden
Heb je specifieke wensen? Dan gaan we graag met je in gesprek.
Contact
Meer weten? Neem dan contact met ons op voor een afspraak via
receptie@denieuweyogaschool.nl.

Praktijkruimte / massageruimte
Bij De Nieuwe Yogaschool vind je een prachtige behandelruimte voor jouw praktijk. De
praktijkruimte bevindt zich naast de behandelruimte van een acupuncturist en is geschikt
voor verschillende behandelingen en sessies, zoals massages, coaching, fysiotherapie en
meer. De ruimte heeft een fijne, geborgen energie met veel privacy en een groot raam dat
uitkijkt op de rustige binnentuin.
De praktijkruimte is verder voorzien van:
• Behandeltafel
• Twee fauteuils
•
•
•

Keuken
Wifi
Opbergruimte

De Nieuwe Yogaschool beschikt daarnaast over:
•
•
•
•

Gezellige woonkamer
Zonnige binnentuin
Receptie met hosts
Kleedkamers met douches

•

Kluisjes

•
•

Toiletten
Café met koffie, thee en wat lekkers

Neem contact met ons op
De praktijkruimte kun je huren per dagdeel of voor een langere tijd. Ben je nieuwsgierig naar
de ruimte en de mogelijkheden? Stuur dan een mailtje naar
administratie@denieuweyogaschool.nl voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak
om de opties te bespreken (prijs op aanvraag).

