
 

YOGA TIJDENS DE ZOMER 

 

Ook dit jaar werken wij weer met een zomerrooster. Wij zijn super trots dat wij met ons kleine team, 

ondanks alle personeelstekorten in veel sectoren, jou nog steeds kunnen verwelkomen voor fijne 

lessen. 

Onze yogadocenten, zijn naast dat ze heel zen zijn      , ook familielid, vader/moeder, broer/zus en 

willen tijdens de zomerperiode ook met hun geliefden genieten van een welverdiende vakantie. 

En waarschijnlijk ga jij ook,  net als veel van je mede yogi’s, genieten van een welverdiende vakantie 

in deze periode. Vandaar dat wij in de maanden juli en augustus werken met een aangepast 

lesrooster. 

Ook zijn wij voor het eerst sinds jaren, in het hart van de vakantie, 5 dagen gesloten: maandag 8 t/m 

vrijdag 12 augustus, zodat ons hele team fris en fruitig blijft. 

 

Het aangepaste lesrooster vind je op onze website en via je eigen online account. 

 

FOMO (fear of missing out) 

Een van de grond beginselen van yoga is ahimsa. Graag willen wij je vragen ahimsa te zijn en bij het 

inboeken van je lessen, en je even af te vragen of je boeking ontstaat vanuit de angst voor FOMO 

(fear of missing out) of dat je écht van plan bent om te komen. 

Met regelmaat lijken er lessen te zijn die vol geboekt zijn, terwijl er dan last-minute veel 

annuleringen plaats vinden. En er dus lege plekjes overblijven in de les, terwijl anderen graag naar de 

les hadden willen komen. 

Uiteraard kan het altijd een keer voorkomen dat je op het laatste moment toch niet kunt, dat 

snappen wij, is ook geen probleem, maar op dit moment lijkt het eerder regel dan uitzondering. 

Vandaar ons verzoek om hier mindfull mee om te gaan, ook dat is yoga. 

 

Credits 

Elke maand krijg je een aantal credits dat overeenkomt met je lidmaatschap. Iedere les die je boekt 

staat gelijk aan één credit. Deze wordt automatisch afgeschreven van jouw totale aantal credits. 

Hoeveel credits je nog hebt, kun je terugvinden in je eigen De Yoga Studio account.  

Wanneer je lessen minimaal 4 uur voor aanvang annuleert (cancelt) worden de credits niet 

afgeschreven. 

(Dit doe je door, op je homepagina, in het overzicht van je geboekte les, op de drie bolletje achter de 

desbetreffende les te gaan staan, en deze te annuleren)  

Credits hebben een houdbaarheid van 8 weken. Dat is een service die wij verlenen zodat jij gemiste 

lessen binnen 4 weken kunt inhalen.  

(Let op: zijn credits niet ingeboekt voor lessen, en ouder dan 8 weken, dan vervallen deze credits rond 

de 25ste van de maand) 

 

 

https://www.deyogastudio.nl/nld/lesrooster


 

 

 

Hoe zit het met credits tijdens je vakantie 

Bovenstaande geldt ook tijdens je vakantieperiode. Ben jij op vakantie, dan kun jij na afloop (of voor 

aanvang van je vakantie) gemiste lessen inhalen. (Binnen 4 weken). 

Je kunt dan bijvoorbeeld een aantal weken meerdere keren in de week komen. 

(Doordat je ook 2 credits in de min kunt staan, kun je ook al voordat je op vakantie gaat beginnen 

met het inhalen van gemiste lessen. Bij het bijschrijven van de nieuwe credits wordt dit automatisch 

gecorrigeerd) 

Nieuwe credits worden meestal rond de 25ste van de maand, bijgeschreven voor de aankomend 

maand. 

(Bijvoorbeeld: rond 25 juni worden de credits bijschreven voor de maand juli). 

 

Jij bepaald dus zelf wanneer jij je credit wilt gebruiken voor een les. Heb jij een lidmaatschap voor 1x 

in de week, dan mag je 1x in de week naar de les komen, maar je mag ook 3 weken niet komen en 

dan in een week, 4 keer komen, het is jouw feestje. Al is ons advies om met regelmaat op je mat te 

staan als jij er het meeste profijt van wilt hebben. Yoga is naast een fysieke beoefening vooral een 

mind-practice en dat werkt nou eenmaal het beste wanneer je het consequent onderhoud en 

cultiveert. 

 

MASSAGES & WORKSHOP 

Onze agenda staat ook weer goed gevuld met fijne massages (vrijdag 29 juli en vrijdag 26 augustus) 

en leuke, leerzame en inspirerende workshops. 

Zo kun jij je weer aanmelden voor een kennismaking met systemische werken (familie- en organisatie 

opstellingen) of een masterclass persoonlijk leiderschap. En start dit jaar alweer de 16de leergang van 

onze yoga (docenten) opleiding. 

Neem eens een kijkje op de website of via je online account (bij het tabje events). 

 

GENIET VAN JE ZOMER! 

https://www.deyogastudio.nl/nld/familie-en-organisatieopstellingen
https://www.deyogastudio.nl/nld/masterclass-persoonlijk-leiderschap-Eindhoven
https://www.deyogastudio.nl/nld/opleidingen/ashtanga-opleiding-Eindhoven-2022-2023

