INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam

……………………………………………

Familienaam

……………………………………………

Geboortedatum

………/………/………………

Gsm nummer*

…………………………………………………………………………………………

E-mail

…………………………………………………………………………………………

Straat

…………………………………………………………………………………………

Postcode

……………………………………… Stad ………………………………………..

*Ik geef toestemming mijn nummer in een whatsappgroep te plaatsen voor communicatie
over de lessen (bv. Annuleringen, wijzigingen, …): ja / nee
**Ik geeft toestemming beeldmateriaal (foto’s/video) van mezelf/mijn kind te mogen delen
op de officiële communicatiekanalen van élan danse: ja / nee
Ik wens me in te schrijven voor volgende lessen:
Dag

Startuur

Dansvorm

Bijkomende informatie
•
•
•

Ik heb interesse in bijkomende workshops
Ik heb interesse in een (zomer)kamp voor kinderen
Ik heb interesse in een (zomer)dansstage voor jongeren/wolwassenen

www.elan-danse.be

ja / nee
ja / nee
ja / nee

PRIJZEN LESSENREEKSEN

Kleuters
Lagere school
Les 1u
Les 1u15*

1ste les/week
€ 99
€ 104
€ 113
€ 130

PBT**

€ 145

2de les/week
/
€ 93
€ 102
€ 117 (les 1u15)
€ 102 (les 1u)
/

3de les/week
/
€ 88
€ 96
€ 110 (les 1u15)
€ 96 (les 1u)
/

4de les/week
/
€ 83
€ 91
€ 104 (les 1u15)
€ 91 (les 1u)
/

*We zijn blij lessen van 1u15 te kunnen aanbieden voor de dansers vanaf het derde
middelbaar. We gebruiken deze extra tijd per les voor verdieping en vervolmaking.
**PBT: Progressing Ballet Technique, exclusief (zeer beperkte plaatsen).
Basisinformatie
•

•
•
•

•
•
•
•

Een dansjaar bestaat uit twee gelijke delen. De lesgelden zoals hierboven
aangegeven gelden zijn per jaardeel.
o Jaardeel 1: 3 oktober 2020 – 31 januari 2021
o Jaardeel 2: 1 februari 2021 – 6 juni 2021
o Geen les jaardeel 1:
▪ Van zaterdag 31 oktober t.e.m. zondag 8 november
▪ Woensdag 11 november
▪ Van maandag 21 december t.e.m. zondag 3 januari
o Geen les jaardeel 2:
▪ Van maandag 15 februari t.e.m. zondag 21 februari
▪ Van zaterdag 3 april t.e.m. zondag 18 april
▪ Zaterdag 1 mei
▪ Donderdag 13 mei
Lidgeld is inbegrepen.
Verzekering is éénmalig € 7.5 (voor de twee lesdelen).
Na de inschrijving ontvang je een prijsberekening en betalingsuitnodiging. Betaling
dient te gebeuren voor de eerste les via overschrijving op rek. nr. BE98 7360 7431
4693 of via cash (gepast en in een enveloppe door coronamaatregelen) voor de start
van de eerste les.
Nieuwe leden zijn doorlopend welkom.
De meeste mutualiteiten komen tussen in het lidgeld van een sportclub. Vergeet niet
je attest voor tussenkomst aan ons te bezorgen.
Lidgeld en lesgeld worden niet terugbetaald.
Élan danse algemene voorwaarden/privacy kan je vinden op www.elan-danse.be

www.elan-danse.be

