
SAWSANA - TARIEVEN 2023
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.) € 34,00  excl. BTW
voor ouderen  (intramuraal of extramuraal)

§ Gymnastiek, dans- en bewegingslessen per groep  (45 min.) € 34,00  excl. BTW
voor mensen met o.a. dementie

§ Dansmiddagen voor ouderen (werelddans, per groep (60 min.) € 34,00  excl. BTW
gezelschapsdans of zit dans)

§ Woonkamerproject voor ouderen per groep (60 min.) € 34,00  excl. BTW

§ Functioneel Training voor ouderen per groep (60 min.) € 34,00  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
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