
 

Hatha Yoga 
Voor U als service even alle belangrijke zaken 
op een rijtje! De cursus  XL Integrale Hatha 
Yoga vindt het gehele jaar door plaats in 
blokken 7 lessen van 1,5 uur m.u.v. de 
feestdagen, schoolvakanties of andere 
omstandigheden. In mijn eigen 
vakantie/afwezigheid wordt er indien mogelijk 
voor vervanging gezorgd. 

Afmelden 
Kunt u een keertje niet? Geen nood, bij 
verhindering of ziekte s.v.p. mailen, bellen of 
inspreken op mijn antwoord- apparaat. Tel 
077-3520864. Eventueel kunt u op een ander 
tijdstip de les inhalen zowel in Venlo 
Zustersstraat 25, Arcen Kerkstraat 1  

 Betaalwijze  
De kosten voor de cursus  XL Integrale Hatha 
Yoga bedragen in  Arcen : € 105 voor een blok   
7 lessen van 1,5 uur 

Betaling voor blok 1  dient te geschieden 
uiterlijk: 15 februari 2023. Nieuwe cursisten 
kunnen in overleg later instromen. Betaling 
Contant gepast of per IBAN: NL61 INGB 
0672342782 op de juiste datum o.v.v. 
Bloknummer, voornaam en achternaam t.n.v. 
J.de Groot te Velden. 
De rood gedrukte letters in het lesrooster 
geven de  vooruitbetalingsdatums voor het 
nieuwe blok aan. 

Lestijden: Woensdagochtend 9.00 uur tot 
10.30 Voor meer info/aanmelding stuur s.v.p. 

mailtje: info@integraleyoga.com 

Lesrooster Blok 1 
Woensdag 1 maart 2023 
Woensdag  8 maart 2023 
Woensdag 15 maart 2023   
Woensdag 22 maart 2023 
Woensdag 29 maart 2023 
Woensdag 5 april 2023 betaling Blok 2  
Woensdag 12 april 2023 
 

     
Vakantie 

 

 
Op de volgende dagen is er geen Yoga les 
(onder voorbehoud) 
 
18 februari t/m 26 februari 2023 
Mei: 29 april t/m 7 mei 2023 
Zomer: 15juli t/m  27 augustus 2023 
Herfst : 14 oktober t/m 22 oktober 2023 
23 december 2023 t/m 7 januari 2024 
 
 
 

Beëindiging 
Beëindiging van de yogalessen dient 3 weken 
van te voren bij mij per mail worden 
opgegeven anders wordt er stilzwijgend vanuit 
gegaan dat u het volgende blok ook meedoet 
en dient er ook voor het volgende blok betaald 
te worden. Hierop zijn uitzonderingen bij 
bijvoorbeeld een ernstige ziekte mogelijk (in 
overleg). 

Contact 
Jennie de Groot tel 077-3520864 
E-mail: info@integraleyoga.com 
Website: www.integraleyoga.com 


