
 
                    
              TARIEVEN WANNADANCE!? 2019 – 2020  
 

KORTING – Enkel geldig als de inschrijvingen in dezelfde trimester vallen. 

 Eén persoon die zich inschrijft voor twee lessen, betaalt voor de 2e les slechts de helft van het tarief.  

 Twee gezinsleden wonende op hetzelfde adres: 2de gezinslid betaalt slechts de helft van het tarief.  

 Drie gezinsleden wonende op hetzelfde adres: 2 gezinsleden betalen het volledige tarief,  

3de gezinslid = gratis. 

 Elke deelnemer t.e.m. 18 jaar betaalt VERPLICHT 10 euro per seizoen voor de aansluiting en  

verzekering via Danssport Vlaanderen*.  

 Deelnemers 18+ zijn vrij om te kiezen of ze een verzekering afsluiten.  

* Verzekering via Danssport Vlaanderen (voorheen Dansliga): 

De verzekering is geldig gedurende het volledige schooljaar 2019-2020.  (september 2019 tot en met augustus 2020) 

Ook voor de activiteiten (workshops, voorstelling, kampen) die Wannadance organiseert. 

Indien u voor een volgende lessenreeks binnen dit schooljaar inschrijft, moet u dit NIET opnieuw betalen. 

 

WEETJES: 

 Een lessenreeks kan pas doorgaan vanaf 8 inschrijvingen.  

 Wij verwachten dat u zich afmeldt als u niet aanwezig zal zijn in een bepaalde les.  

Zo kunnen wij indien nodig de les annuleren/verplaatsen. Bedankt!  

 Lesgeld indien u voor 1 trimester inschrijft               = 7 euro per les  (5.5 euro voor kleuterdans) 

Lesgeld indien u ineens voor 2 trimesters inschrijft  = 6.5 euro per les (5 euro voor kleuterdans) 

Lesgeld indien u ineens voor hele jaar inschrijft        = 6 euro per les (4.5 euro voor kleuterdans) 

 

BETALINGSINSTRUCTIES: 

 Wie reeds lid was: Korting van 25 euro indien je betaalt VOOR 21 juli 2019.  

Indien u aanmeldt na 21 juli, verliest u deze korting. In dient dan te betalen VOOR 9 september.  

 NIEUW lid? Dan mag je twee lessen proberen voor je betaalt. 

 

 OVERSCHRIJVEN op rekeningnummer BE93 7330 3562 2167 met vermelding van naam + lessenreeks. 

BIC-code: KREDBEBB 

 CONTANT (graag gepast) bezorgen aan je docente vóór aanvang van de 1ste les (bestaande leden)  

of vóór aanvang van de 3de les (nieuwe leden).  

Op de envelop naam + lessenreeks vermelden.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Lessenreeks:  

Locatie/ 
Lesgever 

Trim. 1 
sept >dec 

Trim 2.  
jan > mrt 

Trim 3.  
apr > juni 

Trim 1+2 
sept >mrt 

Trim 2+3 
jan > juni 

Hele Jaar 
sept > juni 

                                                  Tarief per lessenreeks + aantal lessen per lessenreeks: 

   

MAANDAG 

Yogilates       Weelde / Chantal  87 (12 les.) 77 (11 les.) 42 (6 les.) 149 (23 les.) 110 (17 les.) 174 (29 les.) 

DONDERDAG 

Kleuterdans 

   (1ste en 2de kleuterklas) 

Weelde / Chantal 60 (11les.) 55  (10 les.) 27 (5 les.) 105 (21 les.) 67,5 (15 les.) 117 (26 les.) 

Kidsdance 1 

   (oudste kleuters + 1ste, 2de lj) 

Weelde / Chantal 77 (11 les.) 70 (10 les.) 35 (5 les.) 136 (21 les.) 97 (15 les.) 156 (26 les.) 

        

VRIJDAG 

Kisdance 2 

    (vanaf 3de leerjaar) 

Funky Dance 1 

    (vanaf 4de leerjaar) 

Funky Dance 2 

    (vanaf 2de secundair) 

Weelde / Malou 

 

Weelde / Malou       

 

Weelde / Malou                                     

77  (11 les.) 

 

77 (11 les.) 

 

77  (11 les.) 

 

63 (9 les.) 

 

63 (9 les.) 

 

63 (9 les.) 

 

35 (5 les.) 

 

35 (5 les.) 

 

35 (5 les.) 

136 (20 les.) 

 

136 (20 les.) 

 

136 (20 les.) 

 

91 (14 les.) 

 

91 (14 les.) 

 

91 (14 les.) 

 

150 (25 les.) 

 

150 (25 les.) 

 

150 (25 les.) 

 

 

Denk er a.u.b. aan  om voor elke deelnemer t.e.m. 18 jaar 10 euro bij te tellen voor de 

aansluiting en verzekering via Danssport Vlaanderen! (1x per schooljaar) 

 

Voor elke deelnemer 18+ is deze verzekering vrijblijvend.  

Vergeet deze er niet bij te tellen indien u deze wenst af te sluiten.  


