
 

 

 

 

Lesgeld 2019-2020 Danslessen 36 lesweken 

 Per termijn 
(oude betalings regeling) 

PER MAAND 
(nieuwe betalings regeling) 

Peuterdans (2,5 -3,5 jaar)     45 min €108,50 €21,70 
Kleuterdans (4-5 jaar)            45 min €108,50 €21,70 

Kinderen tot 21 jaar               60 min €124,- €24,80 

Volwassenen vanaf 21 jaar   60 min €143,- €28,60 
Spitzen tot 21 jaar                  30 min €66,- €13,20 

Spitzen vanaf 21 jaar             30 min €74,50 €14,90 

TopClass Opstap                     60 min €99,- €19,80 
TopClass 12+                           90 min €184,- €36,80 

Theater & Dans                      90 min  €184,- €36,80 

10-extra lessenkaart  (naast 1 vast 
lidmaatschap sport of volwassen 
les) 

€66,- onbeperkt geldig  

 

Korting:  

 Voor iedere extra dansles die gevolgd wordt geld een korting van €25,- euro op het termijn 
bedrag van de 2e les of meerdere les.  Met uitzondering van de Spitzen les en TopClass.  

 Voor iedere extra gezinslid die op dansen komt geld een korting van €7,50 op het termijn 
bedrag.  

 Studenten ontvangen een korting van €15,- op het termijn bedrag (mits dit is doorgegeven) 

 BlomDance werkt samen met Stichting Jeugd Cultuurfonds en het Jeugd Sportfonds 
 

 
Betaling: 
 

 Incasso: maandelijks rond de 1e van de maand 

 Overmaken: lesgeld dient vóór de 1e van iedere maand te zijn overgemaakt 

 Inschrijfkosten: eenmalig 12,50 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lesgeld 2019- 2020 DansWorkout lessen  40 lesweken 

Per termijn: Per termijn 
(oude betalings regeling) 

PER maandag(nieuwe 
betalings regeling) 

Pilates/ Dansconditie –Zumba/ Zumba Fit/ 
BodyShape-BBB/ BalletFit 

€158,50 €31,70 

10-extra lessenkaart  (naast 1 vast 
lidmaatschap sport of volwassen les) 

€66,- onbeperkt geldig Bedrag in 1x te 
voldoen 

 
 Voor iedere extra dansles die gevolgd wordt geld een korting van €25,- euro op het termijn 

bedrag van de 2e les of meerdere les.  Met uitzondering van de Spitzen les en TopClass.  

 Voor iedere extra gezinslid die op dansen komt geld een korting van €7,50 op het termijn 
bedrag.  

 Studenten ontvangen een korting van €15,- op het termijn bedrag (mits dit is doorgegeven) 
 

Betaling: 
 

 Incasso: rond de 1e van de maand 

 Overmaken: lesgeld dient vóór de 1e van de maand te zijn over gemaakt 

 Inschrijfkosten: eenmalig 12,50 

 
 

 

 

 


