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Inschrijfregels  

Lesgeld voor seizoen 2022/23 
Eén les per week (45 min): eerste, tweede en vierde kwartaal € 77,-, derde kwartaal € 43,-.  
Eén les per week (60 min): eerste, tweede en vierde kwartaal € 90,-, derde kwartaal € 48,-. 
Vanaf 21 jaar € 105,-/€ 55,- 
Eén les per week (75 min): eerste, tweede en vierde kwartaal € 99,-, derde kwartaal € 55,-. 
Vanaf 21 jaar € 115,-/€ 65,- 
15 % korting op een tweede les per week, 30 % korting op een derde les per week. 
Overige tarieven op aanvraag. Tarieven kunnen worden aangepast aan kostenontwikkelingen.  

Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor nieuwe leerlingen bedraagt € 10,-. Dit wordt bij het beëindigen van de 
lessen niet terugbetaald.  

Betaling 
Vooruit binnen veertien dagen na het begin van elk kalenderkwartaal n.a.v. een factuur die 
aan het begin van elk kwartaal aan de leerling wordt uitgereikt. 
Bank: NL25 RABO 0366 8429 35. 

Opzegging 
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en per kwartaal geschieden, minstens een volle 
kalendermaand voor het einde van een kwartaal.  
Bij opzegging tijdens de eerste twee maanden van een kwartaal dient het gehele lopende 
kwartaal te worden betaald. Bij opzegging tijdens de laatste maand van een kwartaal dient 
ook het volgende kwartaal te worden betaald. 

Verzuim 
Lessen worden niet gegeven tijdens de vakanties en vrije dagen van het basisonderwijs. Bij 
verzuim wordt afmelding op prijs gesteld. Gemiste lessen kunnen in overleg worden 
ingehaald. 

Kleding 
De te dragen kleding en schoeisel worden door de docent vastgesteld. Dringend wordt 
geadviseerd geen kleding of schoeisel aan te schaffen zonder informatie of overleg. 

Algemeen 
Voor de eerste les wordt de leerling geïnformeerd over de lestijden, te dragen kleding 
enzovoort.  
De school aanvaardt geen aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel en bij verlies, diefstal of 
zoekraken van kleding of andere persoonlijke eigendommen. 
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Beste ouders en leerlingen, 

 Op deze balletschool gelden bepaalde kledingvoorschriften. Ik verzoek u 
vriendelijk de juiste kleding aan te schaffen. Ik stel uw medewerking buitengewoon op 
prijs. 

Kledingvoorschrift kleuterballet en klassiek ballet 
  
Voor meisjes van 4 tot ongeveer 8 jaar: 
-een fuchsia balletpakje met dunne bandjes 
-een witte panty met voet 
-witte balletschoentjes (dus geen turnschoentjes of roze schoentjes) 

Voor meisjes vanaf ongeveer 9 jaar: 
-een zwart balletpakje (hemdmodel) 
-een witte panty met voet 
-witte balletschoentjes (dus geen turnschoentjes of roze schoentjes) 

Alle bovengenoemde kleding is bij de balletschool verkrijgbaar. 
Lang haar dient opgestoken te worden (eventueel met een donut). 
Geen (zichtbaar) ondergoed en geen sieraden of horloges. Vestjes en rokjes zijn 
toegestaan (verkrijgbaar op de balletschool). 

Voor jongens: 
-een t-shirt 
-een zwarte legging 
-witte balletschoenen 

Kledingvoorschrift hiphop/street (dinsdaglessen) 
-broek en topje naar keus 
-sneakers geschikt om te dansen en die alleen binnen worden gedragen  

Kledingvoorschrift modern/barre fit 
-legging en strak topje of pakje naar keus 
-sokken of blote voeten 

TARIEVEN BALLETKLEDING VERKRIJGBAAR BIJ DE BALLETSCHOOL 

BALLETSCHOENTJES:   € 18,-- 
PANTY’S:      € 10,-- 
BALLETPAKJES:     € 25,-- 
ALLE DRIE SAMEN:   € 50,-- 
MET ROKJE:     € 63,-- 

IK VERZOEK U VRIENDELIJK GEPAST TE BETALEN. Direct overmaken kan ook. 
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