Tarieven The Dance Warehouse 2021/2022
Dans tarieven

Betaling

Aantal lessen

Kids (45 min)

Jeugd (60 min ) 21+ (60 min)

Abo per maand

1 les per week

€ 22,50

€ 30,00

€ 32,50

Abo per maand

2 lessen per week

€ 35,00

€ 50,00

€ 52,50

Abo per maand

vanaf 3 lessen per week*

€ 50,00

€ 65,00

€ 70,00

Strippenkaart

10x - 12 weken geldig

€ 75,00

€ 95,00

€ 95,00

Dans tarieven

Betaling

Aantal lessen

Nvt

Jeugd

21+

Orientatie kids /Teens***

Abo per maand

Minimaal 2,5 uur per week

n.v.t.

€ 62,50

n.v.t.

Abo per maand

Minimaal 2,5 uur per week

n.v.t.

€ 72,50

n.v.t.

Wedstrijdteam **

Abo per maand

1 training per week

n.v.t.

€ 50,00

n.v.t

Eenmalige tarieven

Betaling

Aantal lessen

Kids

Jeugd

17+

Nieuwe leden

Inschrijfgeld

n.v.t.

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Eerste proefles

n.v.t.

gratis

gratis

gratis

per les

n.v.t.

€ 5,00

€ 7,50

€ 10,00

Musical school***

Losse lessen ****

• Het dansseizoen loopt van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022
• Betaling loopt uitsluitend via maandelijkse automatische incasso of ideallink.
• Het inschrijfgeld bedraagt voor nieuwe leden eenmalig € 10,- en wordt bij de 1e automatische incasso afgeschreven.
• Een strippenkaart is 12 weken geldig. Vakantieperiodes worden niet meegerekend dus in die weken verschuift de geldigheid door.
* Maximaal 4 lessen. Per extra les betaalt u €5,- extra. Dus bij bijv. 5 jeugdlessen betaalt u € 70,-.
** Leden uit het team die ook nog extra reguliere lessen volgen op het TDW rooster, betalen €32,50,- per maand.
*** leden die nog extra lessen volgen op het reguliere rooster krijgen 50% korting op deze reguliere lessen.
**** Het is niet mogelijk om alleen maar losse lessen te volgen
LEES ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN GOED DOOR!!!

Voordelen van The Dance Warehouse
• Betaalbaar dansen en sporten

• Gunstige ligging

• Proefles is gratis

• Van maandag t/m zaterdag dansen

• Lessen van geschoolde topdocenten

• Gratis parkeren in de buurt

