
TARIEVEN DANS 2022-2023       

Lesvorm Aantal 
lessen 

Minuten/ 
les 

Prijs < 21 
jaar 

Prijs per 
les 

Prijs ≥21 
jaar 

Prijs per 
les 

Proefles (max. 2 per cursusjaar) 1  Gratis  Gratis  

       

Peuterdans 37 30 €  159,50 € 4,31 nvt  

Kleuterdans 37 45 €  234,00 € 6,32 nvt  

       

Klassiek ballet 75 minuten 37 75 €  355,00 € 9,59 € 429,50 € 11,61 

Klassiek ballet 37 60 €  284,00 € 7,68 € 343,50 € 9,28 

Aerobics 37 60 nvt  € 343,50 € 9,28 

Modern 37 60 €  284,00 € 7,68 € 343,50 € 9,28 

Streetdance/hip hop 37 60 €  284,00 € 7,68 nvt  

Dancemix 37 60 €  284,00 € 7,68 nvt  

Freestyle Jazz 37 60 €  284,00 € 7,68 € 343,50 € 9,28 

       

10 lessenkaart peuterdans* 10 30 €   49,57  nvt  

10 lessenkaart kleuterdans* 10 45 €   72,73  nvt  

10 lessenkaart 60 minuten les* 10 60 €   88,27  € 106,76  

10 lessenkaart 75 minuten les* 10 75 €  110,34  € 133,49  

*Reguliere lessen zijn 15% goedkoper dan een 10 lessenkaart 

 
 
 

Danspakket Oyfo 
De eerste les wordt volledig in rekening gebracht, voor elke tweede/derde/vierde dansles die u 
afneemt wordt een prijs van €150,- per jaar (tot 21 jaar) en €181,50 per jaar (vanaf 21 jaar) 
doorberekend. Deze korting is enkel per individuele cursist van toepassing en kan niet gecombineerd 
worden met andere kortingen. 
 

Abonnement of contributie jaarcursus 

 Tot 21 jaar vanaf 21 jaar 

1e les 1 uur € 28,40 per maand 
(€284,00 per jaar) 

€ 34,35 per maand  
(€343,50,- per jaar) 

1e les 75 
minuten 

€ 35,50 per maand 
(€355,00 per jaar) 

€ 42,95 per maand 
(€429,50 per jaar) 

2e les 1 uur € 15,- per maand 
(€150 per jaar) 

€18,15 per maand  
(€181,50 per jaar) 

3e les 1 uur € 15,- per maand   
(€150 per jaar) 

€18,15 per maand  
(€181,50 per jaar) 

4e les 1 uur € 15,- per maand 
(€150 per jaar) 

€18,15 per maand 
(€181,50 per jaar) 

 
* Als u later in het cursusjaar instroomt, dan worden de bedragen naar rato doorberekend. 

 


