PRIJSLIJST DANS SEIZOEN 2017-2018

Vanaf 2 mei 2017

INSCHRIJVINGSGELD (éénmalig te betalen)

30€

VERZEKERING per seizoen te betalen

10€

30 minuten lesje *

155 €/ dansseizoen

45 minuten lesje**

217 €/ dansseizoen

60 minuten les***

260 €/ dansseizoen

Mogelijkheid tot gezinsabonnement wanneer
1 van beide ouders een jaarkaart all inn heeft
en de danser nog thuis woont, kan deze een vast bedrag
betalen voor onbeperkt aantal danslessen te volgen +
groepslessen/fitness vanaf 14 jaar.

328 € / seizoen voor 1° kind
287 €/ seizoen voor 2° kind
222 €/ seizoen voor 3° kind

Volgen van meerdere danslessen of broers /zussen die ook
dansen uit hetzelfde gezin = korting
2 lessen of 2 kids= - 20% op 2°les
3 lessen of 3 kids = - 20%2° les -25% op 3°les
4 lessen of 4 kids = -20%2°les-25%3°les -30% op 4°les
5 lessen = -2%2°les -25%3°les-30%4°les - 35% op 5°les

Vol = vol
Wij werken met beperkt aantal
inschrijvingen afhankelijk van
de groep en leeftijd dus hou
hier rekening mee.

VERLOFPERIODEN & KIJKDAGEN
Tijdens de schoolvakanties gaan de danslessen NIET door.
* herfstverlof : ma 30/10 em zo 5/11 + za 11/11 gesloten
* kerstverlof : vr 22/12 tem do 4/01/2017 dus start opnieuw vr 5/01/2017
*krokusverlof : ma 12/02 tem zo 18/02/2018 + 1 mei gesloten
* paasverlof : ma 2/04 tem 15/04
* hemelvaart : do 10+vr 11 mei
* pinsteren : za 19+zo 20+ma 21 mei
* danslessen tem zo 24/06/2018

TIPS & REGLEMENT
•
•

voorwaarden :
*Geen terugbetaling mogelijk tijdens het dansseizoen.
* Inschrijven = betalen (geen reservaties voor plaatsen mogelijk)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tracht wekelijks aanwezig te zijn in de les
kom op tijd , dat is belangrijk voor het gevoel van de danser
Enkel de deelnemende dansers zijn toegelaten in de danszaal , er worden
regelmatig kijkdagen georganiseerd zodat andere ook toegelaten zijn
Noteer naam in balletkleding + schoentjes : er worden heel veel spulletjes vergeten
Koop goede balletschoenen en naai de elastiekjes gekruist vast aub
Hou de kleding simpel , geen carnavaloutfits
Geen kauwgom of juwelen in de les voor de veiligheid
Haartooi moet aangepast zijn aan de les
Draag propere sportschoenen
Jarigen mogen een traktatie meebrengen maar probeer deze hetzelfde voor ieder
kind te geven zodat ze niet hoeven te kiezen , want dit vergt teveel tijd
Niet spelen in kleedkamer en toiletten
Geen glas toegelaten in kleedkamer , speelhoek, toiletten en danszaal
Hou het rustig in de speelhoek

