Prijslijst Dance Center Jolanda Ros te Kampen
Cursusjaar 2018-2019
(Alle genoemde bedragen zijn per persoon en inclusief BTW)
Lessen gaan van start vanaf maandag 3 september 2018 en lopen tot en met vrijdag 28 juni 2019
Begin september gaan de lessen vervolgens weer van start.
Het lesgeld wordt maandelijks geïncasseerd, aan het eind van de voorgaande maand. Indien gewenst is het ook mogelijk het
cursusgeld in één keer te voldoen. Je ontvangt dan een korting van € 5,00 p.p.

Maandcontributie's
STIJLDANSEN/ SALSA/ ZOUK
Volwassenen
Jeugd (12 t/m 16 jaar) en Studenten
Kids/ Jeugd (6 t/m 11 jaar)

€ 26,50/maand
€ 25,50/maand
€ 24,50/maand

STREETDANCE
Jeugd (12 t/m 16 jaar) en Studenten
Kids/ Jeugd (6 t/m 11 jaar)
Kids (4 t/m 5 jaar)

€ 25,50/maand
€ 24,50/maand
€ 23,50/maand

HIP HOP Selectie (lessen van 1,5 uur)
Kids (8 t/m 11 jaar)
Jeugd (12+)

€ 30,50 /maand
€ 35,50 /maand

LET OP!! Na inschrijving is het verplicht het gehele cursusbedrag te voldoen, ongeacht of de cursusperiode wel of niet wordt volbracht!!
Inschrijfgeld (eenmalig)
€ 10,00 per cursist
Kortingen
Bij de 2e cursus: 10% korting op de volledige eerste maandcontributie
Bij de 3e cursus: 15% korting op de volledige eerste maandcontributie
Bij de 4e cursus: 20% korting op de volledige eerste maandcontributie
Let wel!!! De korting heeft slechts betrekking op één persoon en geldt alleen voor inschrijvingen
in dezelfde periode!
Proefles/ Losse Groepsles
Bij deelname aan een losse groepsles of bij een proefles: € 10,00 per persoon. Indien je ná de proefles besluit om je voor de cursus in te
schrijven, dan zal deze € 10,00 niet worden doorberekend.
10-Rittenkaart
Een 10-rittenkaart geeft je de mogelijkheid om 10 extra danslessen te volgen in dezelfde periode en categorie/niveau waarvoor je staat
ingeschreven. Bijvoorbeeld, als je 2x in de week wilt Zumba dansen of Stijldansen, dan schrijf je in op een vaste dag. Voor de dag die je
extra komt in die week kun je gebruik maken van de 10-rittenkaart. Een 10-rittenkaart kost slechts € 45,00 (dus maar € 4,50 extra per les)
Wedstrijdtraining
€ 10,00 per koppel
10-rittenkaart t.b.v. wedstrijdtraining: € 85,00 per koppel
Privé lessen
Ga je trouwen en wil je een (originele) openingsdans, heb je onregelmatige werktijden en ben je niet in staat aan groepslessen deel te
nemen of wil je graag bepaalde dansen of figuren trainen/perfectioneren, dan zijn privé lessen wellicht iets voor jou. Voor meer info
kun je contact opnemen met Jolanda Ros (info@jolandaros.com of tel: 06-15081534)
Kosten:
€ 45,00 per uur per koppel
5 lessen voor € 200,00 (= € 40,00 per uur per koppel)
Dance Center Jolanda Ros, Veerweg 5, 8262 BJ te Kampen / www.jolandaros.com / info@jolandaros.com / Tel: 06-15081534
Bankrelatie: Rabobank, IBANnr. NL47 RABO 0313 8719 06/ K.v.K. te Lelystad, nr. 39095547 / B.T.W. nr. NL1746.05.419.B01

.
.

.

