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YOGAVINA 
Kundalini Yogastudio Hemiksem 

 
Een individuele Kundalini yoga les duurt één uur, enkel de eerste afspraak is anderhalf uur (intake gesprek), en is steeds 
een mix van fysieke kundalini yoga oefeningen en/of meditatie(s) en een relaxatie volledig afgestemd op het individu. 
Privéles kan ook aangevraagd worden zonder specifieke klachten en met meerdere personen. Kom je met een gezinslid 
dan is er korting op de beurtenkaarten (familie 5- of 10-beurtenkaart).. 
 
Een Sat Nam Rasayan Healing wordt ervaren als een bijzonder diepe ontspanning, veel dieper dan een gewone relaxatie, 
en duurt ongeveer 20/30 minuten. Als client hoef je helemaal niets te doen. Je ligt confortabel op een yogamat en 
healing ontstaat door de diep meditatieve staat van de Healer. Remote Healing (op afstand) is ook mogelijk. 

 
Prijsinfo: 
 

PRIVATE CONSULT 
Private Consult: Duration Price Price per consult 
1 st time + intake 1,5 hour 90 € 60 € + 30 € 
Yoga, mediation, healing, intuitive-psychic reading, 
relaxation 1 hour 60 € 

  Family consultation 1 st time + intake 1,5 hour 40€ pp + 30€ 40€ pp + 30€ 
 Family consultation yoga, mediation, healing, 
intuitive-psychic reading, relaxation 1 hour 40€ pp  
    
Private Programs: 

  
  

5-turn program Validity period: 2 months 275 € 55 €/ les 
10-turn program Validity period: 4 months 500 € 50 €/ les 

  
  

  
Family 5-turn program Validity period: 2 months 175 € pp 35 €/ les 
Family 10-turn program Validity period: 4 months 300 € pp 30 €/ les 

  
  

  
Healing Session 

  
  

Private healing session 1 hour 75 € 75€ 
Family healing Session 1 hour 56€ pp 55€ pp 
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Voorwaarden:  
 

• Beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk (je kan niet met 2 personen op 1 kaart) en onder geen enkele 
voorwaarde terug betaalbaar.  

• Er is verlenging mogelijk voor de beurtenkaarten bij voorlegging van je doktersattest of wanneer er bij 
YOGAVINA voor langere periode (+2 weken) geen les is (training, vakantie, ziekte). 

• Beurtenkaarten worden aangemaakt na betaling. Anders betaal je een losse beurt. 
• Betalingen gebeuren cash, via Payconiq of via overschrijving. Er is geen bankcontact. Graag gepast betalen. 

 
 

 
Voor meer informatie, contacteer me via Savitri@yogavina.be of bel 0496 23 60 58. 

 
 

Bedankt. 
 
Liefs, 
 
Savitri Kaur 
YOGAVINA 


