
DDEE  SSTTUUDDIIOO  VVOOOORR  DDAANNSS  EENN  CCOONNDDIITTIIEE    BBOOTTTTEELLTTRRAAAATT  33  NNIIJJMMEEGGEENN    
  
AALLGGEEMMEENNEE  VVOOOORRWWAAAARRDDEENN  22002222  ––  22002233  
  

• Het seizoen loopt van 3 september t/m 24 juni, 36 lesweken. 
• Bij latere inschrijving worden de niet gevolgde lessen in mindering gebracht op het te betalen lesgeld. 
• Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen, vakantiedata staan op de website en op het rooster. 
• Indien er door overmacht een les uitvalt verplicht de studio zich niet deze te vervangen.  
• Lessen die méér dan twee keer uitvallen worden ingehaald. 
• Tijdig afgezegde lessen kunnen in overleg met het secretariaat worden ingehaald. 
• Het is niet toegestaan buitenschoenen te dragen in de zaal, en liever geen schoenen met zwarte zolen. 
• Aanschaf van spitzen en high heels graag in overleg. 
• De studio stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van 

eigendommen. 
• Wij bieden de mogelijkheid om bij Kleuterdans en Kinderdans in te schrijven per bundel van 12 lessen. 
• Bj de cursus Modern voor beginners op do. 19.30 uur is het mogelijk voor een half seizoen in te 

schrijven. 
 

HHeett  iiss  bbiijj  eeeenn  aaaannttaall  lleesssseenn  vvoooorr  nniieeuuwwee  lleeeerrlliinnggeenn  mmooggeelliijjkk  oomm  eeeenn  pprrooeeffmmaaaanndd  ttee  nneemmeenn..  EEeenn  pprrooeeffmmaaaanndd  
bbeessttaaaatt  uuiitt  vviieerr  lleesssseenn..  DDee  pprriijjss  iiss  aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  lleessdduuuurr..  BBiijj  eeeenn  pprrooeeffmmaaaanndd  wwoorrddtt  ooookk  hheett  iinnsscchhrriijjffggeelldd  
bbeerreekkeenndd..  VVrraaaagg  nnaaaarr  ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn..  
  
LLEESSGGEELLDD        
€€1155  éééénnmmaalliigg  iinnsscchhrriijjffggeelldd    
  
LLeeeerrlliinnggeenn  bbaassiissoonnddeerrwwiijjss::  
  

€    7,10 per les, € 85 per bundel van 12 lessen voor leerlingen Kleuterdans BO gr. 1 / 2 les-duur 45 minuten    
€    8,50 per les, €102 per bundel van 12 lessen voor leerlingen Kinderdans BO gr. 3 / 4 les-duur 60 minuten 
€  10,50 per les, €378 per seizoen (€94,50 per termijn) voor leerlingen les-duur 60 minuten 
€  12,00 per les, €432 per seizoen (€108 per termijn) voor leerlingen les-duur 70 minuten                                                                    
Korting bij tweede en derde les zie hieronder.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
LLeeeerrlliinnggeenn  vvoooorrttggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss  eenn  vvoollwwaasssseenneenn::                                                                                                                                                                                                            
€       8,25 per les, €297 per seizoen (€  74,25 per termijn) voor leerlingen les-duur 45 minuten 
€     11,00 per les, €396 per seizoen (€  99,00 per termijn) voor leerlingen les-duur 60 minuten 
€     13,00 per les, €468 per seizoen (€117,00 per termijn) voor leerlingen les-duur 70 minuten 
                                                                                                                                                                                                                                  
SSeeiizzooeennsskknnaalllleerr::  KKllaassssiieekk  oopp  mmaa..  1166..0000  uuuurr  eenn  MMooddeerrnnee  ddaannss  oopp  ddoo.. 1177..1100  uuuurr,,  22  xx  7700  mmiinn..  ssaammeenn  €€779955        
SShhoowwggrrooeepp  ooff  WWeeddssttrriijjddtteeaamm,,  nnaa  aauuddiittiiee,,    €€442200  ppeerr  sseeiizzooeenn  ((kkoorrttiinngg  vveerrrreekkeenndd))                                                                                                  

€  120,00 voor een 10-lessenkaart Bodyline en Pilates, vier maanden geldig                                                                                                                                                                          
Leskaarten Bodyline en Pilates dienen bij uitschrijving van de leskaart te worden betaald. (pin aanwezig) 

KKOORRTTIINNGG                                                                                      
1100%%  kkoorrttiinngg voor studenten HAN en UNI na inlevering kopie collegekaart.                                      
1155%%  kkoorrttiinngg op het tweede lesuur en 2200%%  kkoorrttiinngg op het derde lesuur (bij verschillende tarieven op het 
laagste tarief))  €€55  kkoorrttiinngg op een kaart Bodyline of Pilates naast een vaste les. 
  

BBEETTAALLIINNGG    
OOppttiiee  11  Betaling per automatische incasso. 
Indien u gebruikmaakt van automatische incasso mag u in vier termijnen  betalen: 
per 15 oktober, per 1 december 2022, per 1 februari en per 1 april 2023.                                                             
Bij inschrijving ná 15 maart is het niet meer mogelijk om voor deze optie te kiezen voor het lopende seizoen. 
 
OOppttiiee  22    Het lesgeld wordt in twee termijnen voldaan. U ontvangt een betaalverzoek. 
De eerste termijn per 15 september 2022, de tweede per 15 november 2022. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
EEeenn  bbuunnddeell  vvaann  1122  lleesssseenn is alléén mogelijk bij KKlleeuutteerrddaannss  eenn  KKiinnddeerrddaannss..  U ontvangt een betaalverzoek 
voor de hele bundel inclusief het éenmalig inschrijfgeld. 

 
Bij te late betaling of wanneer wij geen automatische incasso kunnen uitvoeren wordt bij aanmaning €15 
administratiekosten in rekening gebracht.  

 
DDUUUURR  IINNSSCCHHRRIIJJVVIINNGG  
U verbindt zich voor een onbepaalde tijd, m.u.v. Modern voor beginners op do.19.30 uur,                             
de 12- lessen bundel Kleuterdans of Kinderdans of 10 lessen Bodyline of Pilates. 
Opzeggen kan uitsluitend per email in de mmaaaanndd  jjuunnii  vvaann  hheett  llooppeennddee  sseeiizzooeenn..                                                                                                
U ontvangt hiervan een bevestiging. Bij tijdig opzeggen in juni wordt vanaf het nieuwe seizoen 
géén lesgeld meer in rekening gebracht.                                                           
                                      


