
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

                   dans dansen locatie West: Ottho Heldringstraat 31-g T: 020-7796770 E: info@dans-dansen.nl W: www.dans-dansen.nl

Dansoriëntatie
3,5-5 jaar

13:30-14:15 uur
Bianca

Streetdance
5-7 jaar

14:15-15:15 uur
Bianca

Streetdance
7-9 jaar

15:15-16:15 uur
Bianca

Ballet
7-9 jaar

11:30-12:30 uur
Bianca

Infinity
8:30-9:30 uur

Bianca
ADULT

Afro
beginners

20:00-21:00 uur
Rosalie
ADULT

House Dance
beginners

18:45-19:45 uur
Beau

ADULT

Hiphop/Selectie
10+ jaar

17:00-18:00 uur
Beau

Hiphop
8+ jaar

16:00-17:00 uur
Beau

Ballet
3,5-5 jaar

9:45-10:30 uur
Bianca

Ballet
5-7 jaar

10:30-11:30 uur
Bianca

Streetdance
10+ jaar

16:15-17:15 uur
Bianca

Essentrics
9:15-10:15 uur

Michèle
ADULT

Hiphop
beginners

19:00-20:00 uur
Deliana
ADULT

Peuterdans
2-3 jaar

9:00-9:30 uur
Bianca

Piloxing
19:30-20:30 uur

Bianca
ADULT

West seizoen 2021-2022

KIDS:
wij werken in 2 periodes per seizoen
1e periode: 30-8-21 t/m 31-1-21
2e periode: 1-2-22 t/m 9-7-2022
De betaling gaat per maandelijkse incasso

60 minuten les: € 36,- p mnd
45 minuten les: € 31,50 p mnd
2e les per week = 10% korting per maand
gezinskorting = 10% per maand

Dans dansen heeft een samenwerking met het 
jongeren cultuur fonds voor het ontvangen van 
subsidies op het maandelijkse lesgeld
www.jongerencultuurfonds.nl

Dancehall
beginners

20:15-21:15 uur
Deliana
ADULT

ADULT:
De volwassenen kunnen op beide locaties lessen 
volgen; In Zuid en West

De prijzen zijn als volgt
3 mnd onbeperkt lessen: € 66,75 *
6 mnd onbeperkt lessen: € 61,75 *
12 mnd onbeperkt lessen: € 59,25 *
6 mnd daluren lessen: € 44,25 **
10-rittenkaart: € 110,- ***
ouder/kind lessen: € 87,75 ****

* prijzen zijn  per maand, wordt maandelijks geincasseerd, na  
genoemde periode maandelijks stilzwijgend verlengd, na 
periode maandelijks opzegbaar
** daluren zijn: ochtend lessen tot 12.00 uur en de weekend 
lessen
*** rittenkaart is 3 maanden geldig, wordt niet gepauzeeerd
****moeder en kind kunnen samen lessen volgen; kind 1 les per 
week, moeder onbeperkt

Lees de overige voorwaarden op onze website!


