
PRIJZEN PILATES GELDIG VANAF  1 JANUARI 2022 

Voor alle kaarten geldt: wanneer de kaart vol is, of na afloop van de geldigheid, heeft u een week voorrang om uw 

vaste plaats te verlengen.  

MATLESSEN 

 Losse les  20 € 

 Kaart 10 lessen   180 €  (18 €/les) 20 lesweken geldig 

 

 Reservatie voor groepslessen ONLINE via de website: www.studiovanrenterghem.be  

 ONLINE MAT LESSEN -  ZOOM Na het volgen van 5 lessen, mag u 1 les gratis volgen  

Beginners:  Eerste reeks, aangeraden: 235 € voor 10 lessen, inclusief assessment/introductie van één uur privé 

(mat), na afspraak 

 

PRIVÉ LESSEN 

LOSSE LES  65 € 

  VASTE PLAATS:   

Kaart 5 lessen  305 € (61 €/ les) 7 lesweken geldig 

Kaart 10 lessen  590 € (59 €/ les) 15 lesweken geldig   

(8 weken bij 2 vaste plaatsen per week) 

VARIABELE PLAATS: 

Kaart 5 lessen  305 € (61 €/ les) 10 lesweken geldig 

Kaart 10 lessen  590 € (59 €/ les) 20 lesweken geldig   

Variabele plaatsen zijn max. 2 weken op voorhand vast te leggen 

 

SEMI-PRIVÉ (2 personen),  PRIVÉLES 30 min. 

Losse les  36 €/ p.p. 

KAARTEN: ENKEL VASTE PLAATS MOGELIJK 

Kaart 5 lessen  170 € p.p.  (34 €/ les) 7 lesweken geldig 

Kaart 10 lessen  320 € p.p. (32 €/ les) 15 lesweken geldig 

(8 weken bij 2 vaste plaatsen per week) 

TRIO – LESSEN (3 personen) 

Losse lessen  30 € p.p. 

KAARTEN ENKEL VASTE PLAATS MOGELIJK 

Kaart 10 lessen   280 € p.p.  (28 €/ les) 13  lesweken geldig    

Om organisatorische redenen, start en eindigt een groep van 3 telkens samen de beurtenkaart. Is uw 

kaart vol voor de laatste week, dan kan u losse lessen bijbetalen (28 €) tem. week 13. 

Na 13 weken wordt met de groep overlegt of de lessen al dan niet worden verder gezet.  

LESWEKEN:  alle weken, met uitzondering van Belgische schoolvakanties, zie pdf website 

VOORWAARDEN AFMELDING: ZIE ALGEMENE VOORWAARDEN 


