TARIEVEN MEDEGEBRUIK STUDIO BARA N53
Nieuwstad 53, 7201 NL Zutphen
Wil je gebruikmaken van de studio van BARA N53? Er zijn verschillende mogelijkheden:
• Flexibel gebruik: eenmalig of af en toe de studio gebruiken. Je neemt contact op met Emmy Meijer (0643239548, info@emmymeijer.nl) om te informeren of er plaats is. Zo ja, dan kun je de ruimte reserveren
voor de gewenste uren en dagen. Je hebt dan een optie voor de ruimte en ontvangt een bevestiging van
de gemaakte afspraken: je reservering is definitief. Je betaalt na ontvangst van de rekening.
• Continu gebruik: je bent verzekerd van de ruimte op vaste tijden in de week en sluit een overeenkomst af
voor 12 maanden.
• Wil je met enige regelmaat gebruikmaken van de studio, maar je niet vastleggen aan wekelijks gebruik
voor 12 maanden, ook dat kan. Tarieven voor een kortere of langere huurperiode zijn op aanvraag.
• Voor workshops en trainingen die in samenwerking met Emmy Meijer worden georganiseerd gaat de
vergoeding middels een nader overeen te komen percentage van de prijs van de workshop of training.
De bedragen voor medegebruik van de studio zijn vrijgesteld van btw en zijn inclusief kosten voor water,
verwarming en elektra, gebruik van yogabenodigdheden, kopjes en thermoskannen voor thee e.d.
De kosten voor PR (alleen bij continu gebruik) zijn excl. 21% btw.
De genoemde tijdsblokken zijn bestemd voor de les plus de tijd die nodig is voor het binnenkomen en
weggaan, en het na afloop van de les schoonmaken van de ruimte.
Opzegtermijn
Flexibel gebruik
In geval van annuleren van een reservering voor gebruik van de studio worden er kosten in rekening gebracht:
30% bij annulering tot 2 weken;
50% bij annulering binnen 2 weken en
100% bij annulering binnen 1 week voor afgesproken datum.
Continu gebruik
De wederzijdse opzegtermijn is 3 maanden voor afloop van de contractperiode. Zonder schriftelijke opzegging
wordt het gebruik voor een nieuw jaar stilzwijgend verlengd en ontvang je ter bevestiging een nieuwe
overeenkomst.
Het is mogelijk halverwege het jaar op te zeggen, maar dan gelden de korting en het gereduceerde tarief niet;
er vindt verrekening plaats met het tarief voor flexibel gebruik uitgaande van 4 lessen per maand.
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Tarieven
Flexibel gebruik
blok (2 uur)
€ 50

dagdeel (4 uur)
€ 80

dag (8 uur)
€ 140

Schoonmaakkosten: € 15. Wanneer je de studio zelf schoonmaakt (vloer, toilet en afwas) en opruimt volgens
de instructies vervallen deze kosten.
Tarief gebruik opnameapparatuur: op aanvraag.
Continu gebruik
blok (2 uur)
€ 120 p/mnd

dagdeel (4 uur)
€ 200p/mnd

dag (8 uur)
€ 340 p/mnd

Voor de middaguren op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 17.00 u geldt een gereduceerd
tarief van € 95 p/mnd voor een blok van 2 uur en € 180 p/mnd voor een dagdeel.
Tarief gebruik opnameapparatuur, WebinarGeek en opslag in Vimeo: € 15 per les of € 50 per maand.
Als vaste medegebruiker van BARA N53 krijg je daarbij de mogelijkheid om 1 hele dag (of 2 dagdelen of 4
blokken van 2 uur) per jaar de ruimte voor de helft van het tarief te gebruiken voor het aanbieden van een
workshop of extra lessen op een moment dat de ruimte niet in gebruik is (buiten de lessen die je wekelijks
geeft en waarvoor je maandelijks betaalt).
Een overeenkomst bekrachtigt de gemaakte afspraken voor gebruik van de studio voor de periode van één
jaar.
Betaling is op de eerste van de maand na ontvangst van een rekening.
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PR-kosten
Eenmalig bij aanvang € 15 voor het op de site van BARA N53 plaatsen van al jouw gegevens (vermelding in het
lesrooster op de homepage, vermelding bij docenten en op de pagina contact je contactgegevens plus link
naar je eigen site)
Maandelijkse PR-kosten: basistarief van € 10 plus € 3 per vermelding van je activiteit.
Voor dit bedrag krijg je
- eventuele wijzigingen in je vermelding op de site,
- vermelding in het lesrooster op de informatieposter voor het raam,
- vermelding op de A-5 flyers met het lesrooster,
- redacteurschap voor de zakelijke Fb-pagina van BARA N53 om je lessen te promoten en actualiteiten en
nieuws te delen (alleen bestemd voor de lessen e.d. die je bij BARA N53 geeft),
- toegang tot de Google agenda van BARA N53,
- en de mogelijkheid om je eigen flyers in een bakje binnen en bij de deur buiten bij BARA N53 te plaatsen.
Voor het maken van de profielfoto voor op de site betaal je de kosten aan de fotograaf die bij BARA N53 de
foto maakt. Tijdens deze fotoshoot kun je ook foto’s laten maken voor je eigen site of promotie.
De genoemde PR-kosten zijn ex. 21% btw.
Betaling van de PR-kosten is op de eerste van de maand na ontvangst van een rekening.
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