
STUDIOPILATES

• SPECIALE KORTINGEN :
Studenten of jongeren (tot 18j) of 60+ of tweede persoon van hetzelfde gezin : -10% op alle tarieven
in geval van student, jongeren of 60+ en tweede persoon van hetzelfde gezin : -15% max korting

De kaarten zijn 12 maanden geldig vanaf de aankoop datum (18 maanden voor meer dan 20b)

De kaarten zijn persoonlijk, niet wisselbaar of bruikbaar door een andere persoon.

• BETALINGSMOGELIJKHEDEN : Bancontact, Payconiq, contant, overschrijving

Rekeningsnummer: BE07 9730 5063 7266 op naam van GRAFFIT gcv, Otegemstraat 50, 8550 Zwevegem
met als mededeling : Naam en voornaam + soort abonnement + aantal beurten.
(gelieve per e-mail te verwittigen als je een betaling per overschrijving doet: inscription@animapilates.be )

• LESSEN BOEKEN : De lessen gaan door met minimum 3 deelnemers.
Iedereen wordt gevraagd om de lessen waaraan jullie wensen deel te nemen steeds op voorhand te reserveren via onze reservatiepagina

https://animapilates.book.app (ook toegangelijk via de link “lessen reserveren” op onze website en facebookpagina)

Zo hebben wij een zicht op het aantal deelnemers en zo kunnen wij een overbevolkte zaal vermijden (max. aantal deelnemers = 10)

De reservaties voor Reformer, Pilates Prenatal, Privée of Duo-sessies worden steeds persoonlijk bij Alma afgesproken. De annulering
van deze lessen moet minstens 12 uur op voorhand gebeuren.

Geen- of late annulering = verloren beurt ! Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Aangesloten bij De Fitness Organisatie vzw (Num- C916)• www.fitness.be
Otegemstraat 50, 8550 Zwevegem • Tel. +32 476 260355
www. animapilates.be • alma@animapilates.be

Pilates, yoga & zachte gym geschikt voor iedereen
Pilates mat • Pilates reformer • Pre- & Postnatal Pilates • BBB + Cardio training • Bodysculpt
Hatha yoga • Zachte yoga

Prijslijst (vanaf september 2021)

CODE LES 1 beurt 5 beurten 10 beurten 20 beurten

MAT
Pilates groepsles op MAT
Move & Relax / Pilates voor tieners

€ 13 € 65 € 120 € 200

REF
Pilates Reformer
Max 4p, op afspraak

€ 24 € 110 € 200 € 380

PPN
Pilates pre-& postnatal (mat & Reformer)
Max 4p, op afspraak

€ 24 € 110 € 200 € 380

BBB Cardio & BBB / Bodysculpt € 10 € 50 € 80 € 140

YO Hatha-Yoga & Meditatie € 14 € 70 € 130 € 240

COM
Combinatie groepsles
(Pilates mat, BBB, Bodysculpt) — — € 105

5 Mat + 5 BBB

€ 180
10 Mat + 10 BBB

P+Y Combinatie Pilates Mat +Yoga — — € 122
5 Mat + 5 Yoga

€ 225
10 Mat + 10 Yoga

M+R Combinatie Pilates Mat +Reformer € 160
5 Mat + 5 Ref

€ 210
10 Mat + 5 Ref

€ 290
10 Mat + 10 Ref

€ 360
20 Mat + 10 Ref

DUO
Pilates duo-sessies (mat en reformer)
prijs per persoon, op afspraak

€ 38 pp € 160 pp € 290 pp € 500 pp

PP Pilates privé sessie (mat en reformer)
op afspraak

€ 60 € 275 € 480 € 820


