
Beste mensen,              Balen, 10 juni 2019 

 

 

Ik heb de antwoorden op de vragenlijst eens goed bekeken. Dit is het 

belangrijkste dat uit de antwoorden gekomen is: 

- Ik kreeg 21 antwoorden. Dat is zeker niet slecht. 

- Lessen van 2 uren was voor 15 mensen prima. 

- De prijs van de lessen was voor de meeste mensen goed, niemand vond het te duur. 

- Het begin uur van de lessen mag voor 13 mensen om 19u30 zijn. 

- Op de andere vragen was niet een uitgesproken mening. 

Afhankelijk hiervan zal ik volgende wijzigingen doorvoeren: 

- Al de avondlessen starten om 19u30 vanaf augustus 2019. 

- De duur van de lessen verandert niet. 

- Water blijft steeds beschikbaar net als de thee op woensdag en donderdag avond. 

- Het lesgeld wordt aangepast. Een 10-beurtenkaart kost 120 Euro, als je per les betaald, kost 

het 14 Euro. 

- De geldigheidsduur van de 10-beurtenkaart wordt 4 maanden, vakanties worden niet 

meegerekend in die tijd. 

- Dinsdagavond zal er geen les meer zijn. 

- De kost voor een behandeling wordt 60 Euro, indien je een factuur wilt kost het 70 Euro. 

Dit alles zal ingaan vanaf 1 augustus 2019. De  10-beurten kaartjes voor de wekelijkse lessen die je nu 

hebt, blijven gelden tot 31 december 2019.  

Als je wil aanmelden voor de weekend workshops of meerdaagse workshops, doe dit minstens twee 

weken voor de workshop tenzij anders vermeld. Het zou zonde zijn dat ik het annuleer wegens te 

weinig aanmeldingen en dat er later toch nog mensen willen mee doen.  Dit is een paar keer gebeurd 

dit lesjaar wat toch een spijtige zaak is. 

Hopelijk is dit alles duidelijk. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag. 

En vooral dank je wel voor jullie aanwezigheid en jullie enthousiasme.  

 

Hartelijke groet, 

Luc 

 

 

 


