
het maandtarief is gebaseerd op 10x het maandtarief verspreid over 10 betalingstermijnen

Cursussen Lesduur tot 21 jr 21+ incl btw

Dans

Peuterdans/Kleuterdans 45 minuten 21,00

Spitzen 45 minuten 21,00 25,41

Dans alle stijlen/selectielessen 60 minuten 29,00 35,09

75 minuten 36,00 43,56

Pilates/Freerunning 60 minuten 29,00 35,09

Muziek op schoot (10 lessen incl. koffie/thee) 45 minuten 10 lessen 85

Instrument/ zang privé 30 minuten 84,00 101,64

Instrument/ zang duo 30 minuten 49,00 59,29

Instrument/ zang privé locatie Arnhem-Zuid 30 minuten 72,00 87,12

Instrument/ zang duo locatie Arnhem-Zuid 30 minuten 43,00 52,03

Koor 75 minuten 20,00 24,20

Toneel/ Musical 60 minuten 31,50 38,72

Muziektheater 1 uur en 45 minuten 52,00 62,92

Circus/Luchtacrobatiek 60 minuten 29,00 35,09

75 minuten 36,00 43,56

90 minuten 40,00 48,40

Vooropleiding dans/Masterclass 1* 120 uur per seizoen 600 per jaar 726 per jaar

Vooropleiding dans/Masterclass 2* 150 uur per seizoen 750 per jaar 907,50 per jaar

Urban Dance Crew 120 minuten 52,50 63,53

Eenmalige inschrijfkosten bedragen € 15,00

* Het lesgeld voor de Masterclass wordt in 2 termijnen per factuur geïncasseerd.

Kortingsregelingen
10% meerdere cursuskorting: bij inschrijving voor 2 of 3 groepscursussen

20% meerdere cursuskorting: bij inschrijving voor 4 of meer groepscursussen. De korting geldt voor

de vier duurste cursussen (uitgezonderd vooropleiding dans en privé/duo muziekles).

De 5e, 6e, enz. cursussen zijn dus gratis.

10% studentenkorting: bij inschrijving voor één of meerdere groepscursus(sen)

Vergoeding GelrePas, Jeugdcultuurfonds en Dullertsstichting: meer informatie vind je in de

algemene voorwaarden

Opzeggingen

Tarieven 2019-2020 per maand 

Bij inschrijving ga je een abonnement aan voor een bepaalde tijd, dat wil zeggen tot het einde van het 

lopende seizoen. Tussentijdse beëindiging van het abonnement is mogelijk via een schriftelijke opzegging 

per e-mail of post. In het eerste seizoen geldt een opzegtermijn van drie hele kalendermaanden 

(abonnement bepaalde tijd). Bij lidmaatschap langer dan één seizoen (abonnement onbepaalde tijd), geldt 

de wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand.
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