
  VERHUURTARIEVEN YOGATODAY 2022 

Algemeen 
Je bent van harte welkom! Onze studio’s zijn kwalitatief en hebben een fijne energie.  
We zitten op 2 locaties in het prachtige oude centrum van Vestingstadje Weesp aan 
rivier de Vecht. Weesp is formeel gemeente Amsterdam. 

Heb je specifieke wensen? Dan gaan we kijken wat mogelijk is.  
Meer weten? Neem dan contact met ons op voor een afspraak via 
info@yogatoday.nl 
 

Bereikbaarheid en parkeren 
• Met de trein ben je in gemiddeld 15 minuten van Amsterdam CS, Zuid, Muiderpoort. 

De trein is tussen 5-7 minuten op loopafstand (afhankelijk per locatie). De locaties 
liggen op 3-4 minuten lopen van elkaar. 

• Met de auto is Weesp direct bereikbaar via de A1 (afslag Weesp) en de A9 (afslag 
Weesp). Regionaal kan ook via de provinciale weg tussen Hilversum en Amsterdam. 
(N236) en Oostkanaaldijk langs ’t Amsterdam-Rijnkanaal tussen Loenen en Weesp.  

• Parkeren in de binnenring van het centrum is betaald. Gelukkig zijn kosten laag € 1,20 
per uur op ma t/m vr 10.00-20.00 uur, za 10.00-17.00 uur, of € 7,50 per dag. Buiten het 
centrum is nog goedkoper (circa 10-15 minuten lopen). 

Locatie Laurentiuskerk  
Blomstraat 36, 1381 AJ, Weesp/Amsterdam  
Tarief per 1 nov. 2022: dagdeel van 5 uur €327,50 excl. schoonmaakkosten en btw. 
Ruimtes: 
• op 2-hoog studio Anahatha ruimte 150 m2 
• op 3-hoog (koepel) studio Ohm kleine 65m2  
• Ruim en vriendelijk trappenhuis met tussen-plateau’s 
• Grote algemene ruimte ingang begane grond  

 
Locatie Achtergracht  
Achtergracht 16a, 1381 BN, Weesp/Amsterdam  
Tarief per 1 november 2022: dagdeel van 5 uur € 185 excl. schoonmaakkosten en btw. 
Behandelruimte in overleg 
Ruimtes: 
• studio Pranazaal begane grond, circa 80m2 
• tuin 30 m2 
• algemene ruimte circa 25 m2 
behandelruimte 10 m2 
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Praktijkruimtes 
Op de locatie Achtergracht vind je een prachtige behandelruimte voor jouw praktijk. Je 
kunt gebruik maken van keuken en toilet.  In de Laurentiuskerk wordt onze Ohmzaal ook 
als behandelruimte gebruikt als er geen lessen zijn. Intiem, behandelbank en stoelen 
aanwezig. De praktijkruimtes kun je huren. Ben je nieuwsgierig naar de praktijkruimtes 
en de mogelijkheden? Stuur dan een mailtje naar info@yogatoday.nl voor meer 
informatie of een vrijblijvende afspraak om de opties te bespreken (prijs op aanvraag). 

Voorzieningen locatie Laurentiuskerk  
• 50 yogamatten 
• 50 meditatiekussens, blokken, bolsters, riemen, wollen (verhuis)dekens 
• 50 kleine kussentjes, oogkussens, fleece dekens (32 st.) 
•  6  meditatiebankjes 
•  11 vaste stoelen, 10 gewone klapstoeltjes 
•  1 kleine klaptafel met bankje (voor evt ontvangstbalie) 
• Verhoogd podium 
• Mechanische ventilatie geschikt voor 60 man Anahathazaal en 20 man Ohmzaal 
• 8 Ramen rondom in Anahatha kunnen open  
• Stereo installatie bluetooth en analoog met mooi geluid 
• Sfeervolle dimbare verlichting 
• Wifi 
• Keukentje met koelkast, vaatwasser, waterkokers en Senseo koffiemachine, 

glazen, borden en bestek (voor een kleine groep)  
• 2 toiletten 
• 1 douche  
• kleedkamer  
• 1 behandelbank 
• kamerscherm op aanvraag 
• projectiescherm en beamer op aanvraag 

Voorzieningen locatie Pranazaal  
• 2x 20 yogamatten 
• 20 meditatiekussens, blokken, bolsters, riemen, hoofdkussens, oogkussens,         
fleece dekens, wollen verhuisdekens (40 st.) 
• Indien gewenst klap- of meditatiestoeltjes 
• Openslaande deuren naar tuin, kiepraam, en meerdere ventilatiekanalen. 
• Bluetooth stereo/boxen 
• Sfeervolle verlichting  
• Wifi 
• Keuken met kleine koelkast en kleine vriezer, waterkoker en Senseo 

koffiemachine, glazen, borden en bestek voor een kleine groep 
• 1 toilet
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