
 
          
 

Tarievenlijst 
Lidmaatschap dance  
september 2016 

Maandelijkse  contributie 
1x per 
week 
les 

2x per 
week 
les 

3x per 
week 
les 

Onbeperkt 
 

Stijldansen  € 32,50 +€ 12,50 +€ 5,00 +€ 5,00 

Salsa  € 32,50 +€ 12,50 +€ 5,00 +€ 5,00 

Argentijnse tango  € 32,50 +€ 12,50 +€ 5,00 +€ 5,00 

Solo Latino 60 min. € 27,50 +€ 12,50 +€ 5,00 +€ 5,00 

Hip Hop / Streetdance 60 min. € 27,50 +€ 12,50 +€ 5,00 +€ 5,00 

Swing-kids 45 min. € 21,50 +€ 12,50 +€ 5,00 +€ 5,00 

Breakdance 90 min. € 27,50 +€ 12,50 +€ 5,00 +€ 5,00 

Oriental dance (buikdans) € 27,50 +€ 12,50 +€ 5,00 +€ 5,00 

Reggeaton € 27,50 +€ 12,50 +€ 5,00 +€ 5,00 

G-team + feestavond € 27,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t 

M.b.v.o. 55 + € 22,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t 

Rock & Roll € 17,50 +€ 12,50 n.v.t.  n.v.t.  

Bruiloftsdansen 4 lessen € 55,-- € 80,--   

Losse lessen tijdens lidmaatschap € 10,--    

Kortingsregeling z.o.z.      

Onderhoudsabonnement oud-leden € 10,00 per maand 

 

 

1x per week les1x per week les1x per week les1x per week les d.w.z. U betaalt maandelijks Uw contributie en kunt 1 keer per week gebruik maken van een les. 
2 x per week les2 x per week les2 x per week les2 x per week les, d.w.z. U kunt dan 2 keer per week lessen bezoeken of gebruikmaken van een andere dansstijl. 
3 x per week les3 x per week les3 x per week les3 x per week les, d.w.z. U kunt dan 3 keer per week lessen bezoeken of gebruikmaken van een andere dansstijl. 
Onbeperkt lesOnbeperkt lesOnbeperkt lesOnbeperkt les, d.w.z. U kunt aan alle dansstijlen deelnemen en wel zo vaak als u wilt. 
 
OPGELET! OPGELET! OPGELET! OPGELET! Combineert U diverse cursussen dan betaalt u  het tarief van de duurste cursus. Combineert u b.v. Stijldansen met  

Salsa dan kunt u gebruik maken van alle Socials en feestavonden. 

INSCHRIJVING:INSCHRIJVING:INSCHRIJVING:INSCHRIJVING:    
Bij inschrijving bedraagt het inschrijfgeld € 15,--. Tevens betaalt u de contributie van de maand van inschrijving en 1 maand vooruit.    
    
TOELICHTING CONTRIBUTIE:TOELICHTING CONTRIBUTIE:TOELICHTING CONTRIBUTIE:TOELICHTING CONTRIBUTIE: 
De contributie wordt aan het begin van iedere maand  betaald.  
Dit kan via automatische incasso of contant. De minimale duur van een lidmaatschap is 2 maanden.  
Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient dit voor het einde van de maand schriftelijk te gebeuren en wel via  
onze website of door een uitschrijfformulier in te vullen. Dit kunt u bij uw instructeur/instructrice inleveren.  
U ontvangt dan een bewijs van uitschrijving. Hierdoor stopt onmiddellijk de automatische incasso.  
Aangezien U 1 maand extra contributie heeft betaald bij aanmelding, kunt U de maand na uitschrijving nog (uitdansen) gebruik  
maken van de lessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
              z.o.z. 



    
    
    
PRIJZEN:PRIJZEN:PRIJZEN:PRIJZEN:    
Consumptie prijs    €    2,-- 
 
KKKKORTINGSREGELING/PRIVELESSEN EN WEDSTRIJDTRAININGENORTINGSREGELING/PRIVELESSEN EN WEDSTRIJDTRAININGENORTINGSREGELING/PRIVELESSEN EN WEDSTRIJDTRAININGENORTINGSREGELING/PRIVELESSEN EN WEDSTRIJDTRAININGEN    
    
Let op! ELet op! ELet op! ELet op! Errrr    wordt slechts 1 korting toegepast en wel de hoogste!wordt slechts 1 korting toegepast en wel de hoogste!wordt slechts 1 korting toegepast en wel de hoogste!wordt slechts 1 korting toegepast en wel de hoogste!    
    
COMBINATIE LIDMAATSCHAP DANS & SPORTCOMBINATIE LIDMAATSCHAP DANS & SPORTCOMBINATIE LIDMAATSCHAP DANS & SPORTCOMBINATIE LIDMAATSCHAP DANS & SPORT    
Als u dans met sport wilt combineren dan ontvangt u  50% korting50% korting50% korting50% korting op het laagste contributiebedrag.    
    
SCHOLIERENSCHOLIERENSCHOLIERENSCHOLIEREN----    EN STUDENTENKORTING:EN STUDENTENKORTING:EN STUDENTENKORTING:EN STUDENTENKORTING:    
Ben jij tussen de 12 en 21 jaar en in het bezit van een school/studentenpas dan krijg je op vertoon van de studentenpas een 
korting van € 2,50 per maand. De scholieren- en studentenkorting heeft betrekking op de stijldans-en salsagroepen.  
 
GGGGROEPSKORTING 1:ROEPSKORTING 1:ROEPSKORTING 1:ROEPSKORTING 1:    
Als 5 personen of meer zich tegelijk inschrijven dan krijgen alle personen een eenmalige korting van € 7,50 op het 
inschrijfgeld. 
 
GGGGROEPSKORTING 2:ROEPSKORTING 2:ROEPSKORTING 2:ROEPSKORTING 2:    
Als 10 personen of meer zich tegelijk inschrijven dan krijgen alle personen een eenmalige korting van € 15,-- op het 
inschrijfgeld. 
 
GGGGEZINSKORTINGEZINSKORTINGEZINSKORTINGEZINSKORTING::::    
Als 3 gezinsleden of meer zich tegelijk inschrijven dan vervalt het inschrijfgeld van het derde gezinslid. 
 
PPPPRIVELES EN WEDSTIJDTRAININGENRIVELES EN WEDSTIJDTRAININGENRIVELES EN WEDSTIJDTRAININGENRIVELES EN WEDSTIJDTRAININGEN    
 
1 of 2 personen totaalbedrag 
15 minuten € 16,25 
30 minuten € 32.50 
45 minuten € 48,75  
60 minuten € 65,-- 
 
4 personen totaalbedrag 
15 minuten € 27,50 
30 minuten € 55,00 
45 minuten € 82,50 
60 minuten €110,00 
 
6 personen totaalbedrag 
15 minuten € 32,50 
30 minuten € 65,00 
45 minuten € 97.50 
60 minuten €130,-- 
 
 
Wijzigingen onder voorbehoud. 


