
 

 
  

 
 

Gezondheids- en Wellness Center YurtLife in 
Zaandam Heeft Praktijk- en Cursus Ruimten 
Te Huur 

  
Yurtlife, Holistisch Centrum voor Gezondheid.  
"Bewust Natuurlijk Genieten" is ons motto. 

 
In Yurtlife zijn diverse praktijken op het gebied van Massage, Coaching, Gezondheid, 

Natuurgeneeskunde en Ayurveda gevestigd.  
Wij zijn gevestigd aan de Cornelis van Uitgeeststraat 2b te Zaandam met vele mogelijkheden 

voor huur van ruimten door therapeuten en docenten. 
Het gaat om prachtige, volledig ingerichte, praktijkruimten (fulltime en parttime) in yurts, 

evenals lesruimten voor groepslessen (ca. 200 m2). Geschikt voor starters als ervaren 
ondernemers.  

Wij zoeken enthousiaste professionals die willen bijdragen aan een gezonde levensstijl en/of 
bewustwording van het Zaanse publiek en de directe omgeving.  

Yurtlife is prima bereikbaar (per auto, fiets of met openbaar vervoer). Er is een wachtruimte/
lounge aanwezig. Ook biedt Yurtlife vergadermogelijkheden. De huurprijs is zeer 

toegankelijk.  En er zijn geen investeringskosten.  



 

 
 

Indoor YurtLandschap 

Behandelingen vinden 
plaats in een yurt. Dit 
is een unieke ervaring 
voor zowel klant als 
therapeut! 



 

 
 

Zalen voor Lessen en Cursussen 

Een zaal voor workshops en groepslessen en een 
professionele zaal met spiegels en verende vloer! 



 

 
  

 
 

Voordelen Voordelen 
• Werken in een groot centrum met andere 

professionals met behoud van eigen identiteit; 
• Materiaal en inrichting aanwezig; 

• Gebruik van toiletten en wachtruimte/lounge 
inbegrepen; 

• Huur “op maat” mogelijk, dus geen onnodige 
risico’s of kosten van een heel eigen gebouw 

huren; 
• Goed zichtbaar; 

• Goed bereikbaar met auto, openbaar vervoer, fiets, 
en lopend; 

• Gratis parkeren voor de deur. 

 YurtLife; Tel : 075-6149260 (algemeen); info@yurtlife.nl;  www.yurtlife.nl 
 



 

 
  

 
 

Voordelen Tarieven huur Praktijkruimte 

 
 

Speciale actie:  
70 uren naar keuze per maand voor € 500 per maand of (minimaal 

een jaar af te nemen) 
30 uren voor € 250 per maand of (minimaal een jaar af te nemen) 

10 uren voor € 104 per maand (minimaal een half jaar af te nemen) 
 

Voorwaarden verhuur ruimten 
De praktijkruimte is te huur voor activiteiten als: 

massagetherapie, bodywork, psychotherapie, regressietherapie, coaching, 
e.d.. De therapiën moeten overeenkomen met de filosofie van YurtLife. Dit 

zal besproken worden tijdens een kennismakingsgesprek. 
De huur voor de ruimte is inclusief inrichting, handdoeken en massage-olie. 

 
 
 Aan de genoemde huurprijzen en voorwaarden 

kunnen geen rechten worden ontleend. 



 

 
  

 
 

Voordelen Tarieven huur Zaal 

 
De huurprijs is 20,80 Euro per uur met een minimale afname van 2 uur 

 
Voorwaarden verhuur zalen 

De Lesruimte is te huur voor activiteiten als: 
Yoga, Qigong, Tai Chi, Tao, meditatietechnieken, familieopstellingen, spirituele 
en therapeutische opleidingen. Deze activiteiten moeten overeenkomen met de 

filosofie van yurtLife. Dit zal besproken worden tijdens een 
kennismakingsgesprek. 

De huur voor de lesruimte is inclusief yoga-matjes, dekens, meditatiekussens, 
muziekinstallatie, flipover. 

 
 
 

Aan de genoemde huurprijzen en voorwaarden 
kunnen geen rechten worden ontleend. 



 
Interesse? 

Neem contact met ons op. 
075-6149260 of info@yurtlife.nl  


