
  
 

 

 

 

 

 

HUUR GROEPSRUIMTE 

Wie een mooie en lichte groepsruimte zoekt om les te geven in o.a. verschillende vormen van 

yoga, dans, lichaamswerk, meditatie, expressie, tai Chi etc. is van harte welkom bij de Kula 

Studio. Dit kan voor een vast uur, een dagdeel, een workshop of incidenteel.  

 

De studio is gunstig gelegen in de benedenstad van Nijmegen, op nog geen 10 minuten 

loopafstand van het Centraal Station. Er is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid in de 

buurt. Het prachtige Kronenburgerpark en de gezellige Hezelstraat liggen om de hoek.  

 

WAT BIEDT DE KULA STUDIO? 

Een ruime, lichte en moderne studio. De ruimte bestaat uit een ontvangsthalletje, een 

aanrechtblok met glazen en servies, een omkleedruimte en een ruime groepsruimte. De ruimte 

is 65 m2 en geschikt voor groepen tot 20 mensen. Er kunnen ongeveer 15 yogamatjes tegen 

een muur geplaatst worden.   

 

Aanwezig in de ruimte: 

• 17 yogamatjes 

• 15 meditatiekussens  

• 15 kleine bolsters 

• 15 grote bolsters (restorative yoga, yin yoga) 

• 15 ruggenbankjes (Critical Alignment) 

• 15 hoofdstandbankjes (Critical Alignment)  

• 15 ruggenstripjes (Critical Alignment) 

• 30 kurken blokken 

• 15 Iyengar klapstoelen voor oefeningen en zitten 

• 10 kussentjes 

• 15 dekentjes 

• 15 riemen  

• Stereo met aansluiting iphone/mp3 speler 

 

TARIEVEN HUUR 2019 

 Per uur Per dagdeel Per dag Per weekend 

Kosten 15,00 49,- 89,- 150,- 

 

De huur wordt gerekend over daadwerkelijk gebruik van de studio vanaf openen, ontvangen 

deelnemers tot afronding na de les. De huren zijn exclusief 21% btw.  

De gebruikerstijd kan ook verlengd worden met een half uur. Er wordt 7,50 euro per half uur 

gerekend. Wordt de ruimte meer dan 2 uur achter elkaar gebruikt dan is het dagdeel tarief van 

toepassing. 

 



  
Een dagdeel bestaat uit 4 aaneengesloten uren (wijzingen zijn in overleg mogelijk) 

- 9.00 tot 13.00 uur 

- 13.30 tot 17.30 uur 

- 18.00 tot 22.00 uur 

 

Alle genoemde tarieven zijn inclusief: 

- Gebruik van materialen 

- Gebruik van wachtruimte, keukenblok met servies & thermoskannen en omkleedruimte 

- Verwarming  

- Schoonmaak 

 

Het tarief geldt voor huurders, gebaseerd op een gebruik van gedurende minimaal een kwartaal 

of cursusseizoen, een of meerdere keren per week. De ruimte kan ook incidenteel gehuurd 

worden mits er ruimte is. Voor de huur ontvang je vooraf een factuur of in overleg. 

 

CRITERIA TOEWIJZING RUIMTE  

- Vast gebruik gaat boven incidenteel gebruik 

- Cursussen/procesgroepen gaan boven incidenteel gebruik 

- Periodiek (bijv 1 x 2 weken) boven incidenteel 

- Dagdeel boven los(se)uur/uren (een dagdeel is 4 aaneengesloten uren) 

- De ruimte kan gereserveerd worden middels een intakeformulier.  

 

Deze aanvraag wordt middels een overeenkomst bevestigd en is definitief vanuit beide partijen 

na ondertekening. Het is hierna niet mogelijk om de ruimte voor de opgegeven periode te 

annuleren.  

 

Structureel huren geldt bij een periode van minimaal een kwartaal of cursusseizoen 

(zomerperiode, sept t/m dec, jan. t/m juni) minimaal een keer per week. Verlenging van de 

structurele huur is onder voorbehoud dat er geen wijzigingen en/of aanvullingen zijn in het 

aanbod van Yoga Kula.  

 

Betaling dient binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. 

Bij structurele huur ontvang je vooraf een factuur voor de gehele periode (kwartaal of seizoen). 

 

INTERESSE OF VRAGEN? 

Mail dan naar Yoga Kula op info@yogakula.nl  

06-47568851  

 

ADRES 

Kula Studio - Bottelstraat 1g - 6511 XA Nijmegen 
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