
leden niet leden

€ 45,00 € 65,00

€ 55,00 € 75,00

3  mnd

incasso Kas/Pin/OV Kas/Pin/OV

€ 7,90 - € 23,70

€ 37,50 € 40,00 € 112,50

€ 48,50 € 51,00 € 145,50

€ 82,50

op aanvraag

3  mnd vooruit

incasso Kas/Pin/OV Kas/Pin/OV

€ 23,50 € 26,00 € 70,50

€ 36,50 € 39,00 € 109,50

€ 42,50 € 45,00 € 127,50

Startkosten eenmalig € 17,50

Inschrijving persoonlijk door ouder/verzorger aan de balie. Denk aan legitimatie, Ooievaarspas en betaling. De minimale duur van het 

lidmaatschap is 3 maanden, gevolgd door onbepaalde tijd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Te voldoen aan het begin 

van de betaalperiode.

1 les per week 

2 lessen per week 

3 lessen per week 

wijzigingen en (druk)fouten voorbehouden

Tarieven jeugd
Proefles: € 7,50 Graag op afspraak door ouder en 1e les 15 minuten vóór aanvang aanwezig

Bij inschrijving binnen 10 dagen, ontvangt u het betaalde bedrag als korting op de startkosten

Ouders van jeugleden kunnen tijdens de jeugdles gebruik maken van de ledenstrippenkaart voor lessen en fitness

Abonnementen jeugdlessen

maand vooruit

Diversen 

Start programma: 8 weken 2 x per week in kleine groepjes, inclusief intake/advies en evaluatie

Leefstijl/weerbaarheid cursussen en workshops op maat, ook voor bedrijven

Zie het abonnementen overzicht voor uitleg

Startkosten € 29,-

Inschrijving persoonlijk aan de balie. Denk aan legitimatie, Ooievaarspas en betaling. De minimale duur van het lidmaatschap is 3 

maanden, gevolgd door onbepaalde tijd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Te voldoen aan het begin van de 

betaalperiode.

        Leefstijl (gebruik portaal & QTime)

Zilver (o.a 1 les per week, Qtime en onbeperkt fitness)

Strippenkaart 5 lessen, 6 maanden geldig      

Strippenkaart 10 x fitness, 6 maanden geldig       

Abonnementen 

maand

Goud (o.a 2-4 lessen per week, Qtime en  onbeperkt fitness)

Proeflessen en strippenkaarten

Proefles: € 10,- Graag op afspraak en 1e les 15 minuten vóór aanvang aanwezig

Bij inschrijving binnen 10 dagen, ontvangt u het betaalde bedrag als korting op de startkosten

Tarieven 2019

zie www.yuwa.nl voor 
meer/actuele informatie 


