
SAWSANA - TARIEVEN 2022
Bent u als instantie/instelling of als privé persoon op zoek naar een gymnastiek, dans en
bewegingsdocent? Of wilt u workshops, dansmiddagen (werelddans of zit dans)
organiseren?

§ Dans- en bewegingslessen voor 50+ers per groep  (60 min.) € 47,00  excl. BTW

§ MBvO / Gymnastiek, dans- en bewegingslessen  per groep  (60 min.) € 33,00  excl. BTW
voor ouderen  (intramuraal of extramuraal)

§ Gymnastiek, dans- en bewegingslessen per groep  (45 min.) € 33,00  excl. BTW
voor mensen met o.a. dementie

§ Dansmiddagen voor ouderen (werelddans, per groep (60 min.) € 33,00  excl. BTW
gezelschapsdans of zit dans)

§ Woonkamerproject voor ouderen per groep (60 min.) € 33,00  excl. BTW

§ Functioneel Training voor ouderen per groep (60 min.) € 33,00  excl. BTW

§ Oriëntaalse dans in de zwangerschap per groep (60 min.) € 47,00  excl. BTW

§ Bekkenbodemtraining per groep (60 min.) € 47,00  excl. BTW

§ Dans- en bewegingstherapie per groep (60 min.) € 47,00  excl. BTW

§ Systeem- en familieopstellingen per groep (dagdeel)  € 125,00  excl. BTW
per groep (hele dag) € 215,00  excl. BTW

Buiten instanties om worden er ook lessen en workshops gegeven aan individuen en
groepen.

§ Gymnastiek, dans- en bewegingslessen  per persoon (60 min.) € 7,50  incl. BTW
voor ouderen

§ Woonkamerproject voor ouderen per persoon (60 min.)   € 6,50  incl. BTW

§ Functioneel Training voor ouderen per persoon (60 min.)   € 7,50  incl. BTW

§ Oriëntaalse dans in de zwangerschap per persoon (60 min.)   € 8,50  incl. BTW

§ Bekkenbodemtraining per persoon (60 min.)   € 8,50  incl. BTW

§ Dans- en bewegingstherapie per persoon (60 min.)   € 8,50  incl. BTW

§ Systeem- en familieopstellingen per persoon  (representant) € 12,50  incl. BTW
per persoon  (vraaginbrenger) € 36,00  incl. BTW

Sawsana / Susanne Drijsten 0475-325328 of 06-40799608 Bank: NL59 RABO 0134 9365 66
Brikkenoven 38 drijsten@ziggo.nl KvK: 57806454
6042WB Roermond www.sawsana.net BTW: NL002250388B84


