
Tarieven en jaarplanning seizoen ’18 - ‘19

START SEIZOEN ’18 - ‘19 
Vanaf maandag 3 september gaat het seizoen van Studio 
Kota weer van start.  Een jaar bestaat uit 40 lesweken. 

Jaarabonnementen 
Er zijn 3 verschillende jaarabonnementen 

KOTA BASIC  ( 40 lessen)  
Bij een kota basic-abonnement worden er 40 lessen op 
je account gezet. Deze 40 lessen kun je gedurende het 
jaar inzetten zoals jij wil en zijn een heel  seizoen geldig. 
De prijs van dit abonnement is 360 euro en kan in twee 
keer betaald worden (in januari en in september). De 
prijs per les is 9 euro. 
 
KOTA SPECIAL (60 lessen) 
Bij de kota special worden er 60 lessen op je account 
gezet. Zo kan je dus de ene week 1 keer per week 
sporten en de andere week 2 keer. Je kunt de lessen 
inzetten zoals jij wil en de lessen zijn een heel seizoen 
geldig. De prijs van dit abonnement is 480 euro en kan 
in 2 keer betaald worden.  De prijs per les is 8,10 euro. 
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Rooster 

MAANDAG   
09.30 – 10.30 
10.45 – 11.45 

DINSDAG   
19.00 – 20.00 
20.15 – 21.15 

WOENSDAG   
09.00 - 10.00 
18.00 – 19.00 
19.10 – 20.05 Pilates & Zwanger 
20.15 – 21.15 *NIEUW 

DONDERDAG   
18.15 – 19.15 
19.30 – 20.30 

VRIJDAG    
09.30 – 10.30 
10.45 – 11.45
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KOTA Unlimited (Onbeperkt) 
Bij dit abonnement hoef jij je nooit meer zorgen te 
maken of je nog wel genoeg lessen hebt. Die heb je 
namelijk ALTIJD! Daarnaast krijg je er ook een privéles 
van 45 minuten bij. Zo kun jij het maximale uit je 
groepslessen halen. De prijs van dit abonnement is 600 
euro en kan in drie keer  betaald worden (september, 
januari en april). 

Periode-abonnementen 
Ook dit jaar is het mogelijk om een periode-abonnement 
af te sluiten.  
 
Periode 01 : September – December (15 lessen) 
Periode 02 : Januari – Maart (12 lessen) 
Periode 03: April – Juli (13 lessen) 

De lessen in een periode kosten 9,50 per les. De lessen 
die je koopt komen aan het einde van de periode te 
vervallen! 

Kosten per periode:  
Periode 01 – 142,50 euro  
Periode 02 – 114,00 euro 
Periode 03 – 123,50 euro 

N.B.: - Studio Kota geeft nooit restitutie op betaalde lesgelden 
          - Een les gaat door vanaf 3 inschrijvingen
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Feestdagen en 
vakanties 

Pasen: maandag 22 april 
Hemelvaart: donderdag 30 
mei  
Pinksteren: maandag 10 juni  

De lessen op Goede Vrijdag 
gaan gewoon door. 

Herfstvakantie  
Maandag 15 oktober tot en 
met zondag 21 oktober. 

Kerstvakantie:  
Maandag 24 december tot en 
met zondag 6 januari 

Meivakantie:  
Dinsdag 29 april t/m zondag 
07 mei 

De laatste lesweek is van 1 t/m 
7 juli.


