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START SEIZOEN ’20 - ‘21 

Vanaf maandag 31 Augustus 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 – 380 euro 
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 380 euro en kan in twee 
keer betaald worden (in september en in januari). 
 
KOTA SPECIAL (60 lessen) – 510 euro 
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 510 euro en kan in 2 keer 
betaald worden. 
 

Rooster 

MAANDAG   
09.30 – 10.30 
10.45 – 11.45 Pilates +  

 
DINSDAG   
19.00 – 20.00 
20.15 – 21.15 

 
WOENSDAG   
09.00 - 10.00 
18.00 – 19.00 Pilates + 
19.10 – 20.05 Pilates & Zwanger 
20.15 – 21.15  
  
DONDERDAG   
19.00 – 20.00 
20.15 – 21.15 

 
VRIJDAG    
09.30 – 10.30 
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KOTA Unlimited (Onbeperkt) – 600 euro 
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). 
 

Combi-abonnement 

KOTA COMBI : 30 x mat  + 10x reformer – 610 euro 
 
De naam zegt het al: bij dit abonnement volg je vooral 
mat lessen maar krijg je ook 10 privélessen op de 
reformer om nog meer uit de mat lessen te halen! Je kunt 
deze kaart in twee keer betalen ( september en januari) 
 
Let op: Het combi-abonnement is alleen in een 
jaarabonnement te verkrijgen. De reformerlessen komen 
niet op je momoyoga-kaart maar worden persoonlijk 
afgesproken met de docent. Daarnaast zijn er maar 
beperkte uren beschikbaar, die vooral overdag zijn. Hou 
hier rekening mee.  
 
Bij aanschaf van een jaarabonnement of een combi-
abonnement ontvang je een gratis ingesproken les om 
thuis te kunnen doen! 

 

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 (13 lessen) 
Periode 03: April – Juli (12 lessen) 
 
Let op: De lessen die je koopt komen aan het eind van de 
periode te vervallen. Wat momoyoga ook zegt! Na 
aanschaf van de kaart online ga je automatisch akkoord 
met onderstaande einddatum:  
 
Periode 01 : Eindigt zondag 20 december 
Periode 02 : Eindigt zondag 04 april 
Periode 03 : Eindigt zondag 04 juli.  
 
Kosten per periode:  
Periode 01 – 150,00 euro  
 Periode 02 – 130,00 euro 
 Periode 03 – 120,00 euro  
  

Feestdagen en 
vakanties 

Pasen: maandag 05 april 
Koningsdag: dinsdag 27 april 
Hemelvaart: donderdag 13 mei  
Pinksteren: maandag 24 mei  
 
De lessen op Goede Vrijdag 
gaan gewoon door. 
 
Herfstvakantie  
Maandag 19 oktober tot en 
met zondag 25 oktober. 
 
Kerstvakantie:  
Maandag 21 december tot en 
met zondag 3 januari 
 
Meivakantie: Maandag 03 mei 
tot en met zondag 09 mei 
 
De laatste lesweek is van 29 

juni t/m 5 juli. 

Prijslijst 

Jaarabonnementen:  
 
Kota Basic  380 euro 
Kota Special  510 euro 
Kota Unlimited  600 euro 
 
Combi – Abonnementen 
 
Kota Combi  610 euro 
 
Periode – Abonnementen 
 
Periode 01   150 euro 
Periode 02  130 euro 
Periode 03  120 euro 
 
Privélessen (Reformer)  
 
Proefles   25 euro 
Losse Les  36 euro 
10 – ritten – kaart  320 
euro 
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Tussentijds instromen is altijd mogelijk.  

Voor vragen stuur een mail naar claudia@studiokota.nl of 

een whatsapp* naar 0628940184 

(*Ivm zwangerschapsverlof krijg je de snelste reactie via 

whatsapp) 

 

We hopen jullie volgend jaar weer in onze mooie studio 

terug te zien! 

 

Sara, Babette, Karin, Rudy & Claudia 

 

 

mailto:claudia@studiokota.nl

