
 

 RECREATIEF  
AANTAL LESSEN 

Jaarlijks lesgeld & lidgeld  
(verzekering inbegrepen) 
KLEUTERS 

Jaarlijks lesgeld & lidgeld  
(verzekering inbegrepen) 
VANAF 1ste LEERJAAR 
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1 les / week 1ste lid € 120 € 125 
 2e lid € 115 € 120 
2 lessen / week 1ste lid  € 195 
 2e lid  € 190 
3 lessen / week 1ste lid  € 252 
 2e lid  € 242 
4 lessen / week 1ste lid  € 297 
 2e lid  € 285 
5 lessen / week 1ste lid  € 330 
 2e lid  € 315 
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1 les / week 1ste lid  € 145 
 2e lid  € 140 
2 lessen / week 1ste lid  € 221 
 2e lid  € 213 
3 lessen / week 1ste lid  € 266 
 2e lid  € 255 
4 lessen / week 1ste lid  € 311 
 2e lid  € 298 
5 lessen / week 1ste lid  € 345 
 2e lid  € 329 

 COMPETITIE - SELECTIE - HIGH LEVEL - POINTES - TECHNIEK MODERN 
 AUDITIES: zie website  www.jazzmijn.be of facebookpagina/ Inschrijvingen competitie en/of selectieleden: na uitslag audities 

Per danser/discipline wordt een bedrag voorzien ten laste van Jazzmijn voor danskledij, afhankelijk van de inkomsten. 

Hiphop cadetten (3u) high level inbegrepen 300€ * Lidgeld en verzekering inb.   

Hiphop junioren/senioren (3u30) high level inbegrepen 350€ * 
High level Hiphop en of Ragga (1u) niet selectie verband +12 150€  
High level Hiphop (1u) niet selectie verband -12 125€ 
JM Junior Modern Dance Compagnie(2u30)  275€ *                              
JM Modern Dance Compagnie (3u) High Level + techniek inbegrepen 300€ * 
High level modern (1u30) techniek inbegrepen niet compagnie 200€  
JM Ragga Selection (2u) ragga young High Level inbegrepen 250€ * 
Klassiek 5 ( 1u) 150€  
Modern+/Hiphop+ 120€  
Pointes ( 30 min ) enkel klassiek 3, 4 en 5   75€  
Techniekles modern (1/2u)  75€ 

De lessen competitie en selectie stoppen einde mei. (Met uitzondering van 
optredens en of  competitievoorbereidingen en met akkoord.) 
AANDACHT : Aangegeven formules gaan door op basis van aantal  
Inschrijvingen na audities 

-inschrijvingen wedstrijden ten laste 
van Jazzmijn 
-korting 2 disciplines : -30€ 
-korting 3 disciplines : -60€ 
-korting 4 disciplines : -90€ 

 GROEPSFITNESS: G-werking, zumba, total body, step, BBB ,yogalates en Tai Chi   (16+) 

 Eenmalig lidgeld ongeacht aantal lessen : 10€ 
(verzekering inbegrepen) 

FIX 
abonnement 

FLEXI 

Andere tarieven 
Bonnetje 5€ in cafetaria bij tonen van lidkaart 
Bonnetje 8€ in cafetaria ( niet leden ) 

€ 160* 
 
 
 
 
*1 vaste les 

€ 180  
(40 bonnetjes) 
€ 90  
(20 bonnetjes) * 
 *Enkel als extra op 
40 bonnetjes 

Powerplate : 8€ leden en 10€ voor niet leden (enkel op afspraak) 
Proberen van een les (éénmalig per discipline) 5€  via registratie bij lesgever. 

 INSCHRIJVINGEN 
 Aandacht: betaling met bancontact mogelijk in september en oktober. 
 Dagen en uren lessen zie website www.jazzmijn.be  

Meebrengen bestaande lidkaart, pasfoto en geld -  Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van één van de ouders. 
Indien in schijven wordt betaald ( max 3 ) competitie ( max 5 ) dient min 1/3 of 1/5 ( comp) van het totaal bedrag betaald te worden bij de 1ste schijf en dient een 
engagementsverklaring ondertekend te worden.                                              
Schijven kunnen enkel bij het volgen van minimum 3 uren op jaarbasis of bij inschrijving van verschillende leden onder één dak. 
Afwijkingen kunnen om gegronde redenen en mits goedkeuring penningmeester. 
Lid en lesgeld is nooit terug vorderbaar.In het lidgeld is verzekering inbegrepen.  
Bij betalingsproblemen kan ander betalingsplan afgesproken worden met penningmeester ( Brigitte Pionet ). 


