
 RECREATIEF  
AANTAL LESSEN 

Jaarlijks lesgeld  
(lidgeld niet inbegrepen) 

Jaarlijks lesgeld & lidgeld  
(lidgeld inbegrepen) 
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1 les / week 1ste lid €120 € 130 
 2e lid €115 € 125 
2 lessen / week 1ste lid €190 € 200 
 2e lid €185 € 195 
3 lessen / week 1ste lid €247 € 257 
 2e lid €237 € 247 
4 lessen / week 1ste lid €287 € 302 
 2e lid €280 € 290 
5 lessen / week 1ste lid €325 € 335 
 2e lid €310 € 320 
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1 les / week 1ste lid €140 € 150 
 2e lid €135 € 145 
2 lessen / week 1ste lid €216 € 226 
 2e lid €208 € 218 
3 lessen / week 1ste lid €261 € 271 
 2e lid €250 € 260 
4 lessen / week 1ste lid €306 € 316 
 2e lid €293 € 303 
5 lessen / week 1ste lid €340 € 350 
 2e lid €324 € 334 

 COMPETITIE - SELECTIE - HIGH LEVEL – POINTES ( Eenmalig lidgeld van 10€ ) 
 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. 
Bijkomend bij competitie éénmalig 12 steunkaarten (waarde 30€) (O) + 10€ lidgeld. Outfit te regelen met Muriele 
(A) Hiphop cadetten/junioren/senioren (3u) high level inbegrepen 300€  
(B) Hiphop senioren met toelating (2 u)  225€  
(C) High level Hiphop en of Ragga (1u) niet selectie verband  150€  
(D) Kids Modern/HipHop (2u30) 250€ 
(E) JM Junior/Senior Modern Dance Compagnie(2u45)  275€                               
(F) High level Afro ( 1u) niet selectie verband  (F1-F2-F3) 200€/180€/150€ ( volgens totaal uren) 
(G) High level modern (1u15)  175€ 
(H) JM Ragga Selection/Kids (2u) mid of high level inbegrepen 250€  
 (I )Klassiek 5 ( 1u) 150€  
(J) Modern jazz 4 (1u15) 175€ 
(K) Pointes ( 30 min ) enkel klassiek  4 en 5   75€  
  

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 en yogalates 

 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* (L) 
 
 
 
 
*1 vaste les 

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

Bonnetje Afro 8€ ( leden) 10€ (niet leden) 
Proberen van een les (éénmalig per discipline) 5€ of 8€  via registratie bij lesgever. 

 

 INSCHRIJVINGEN ( verplicht privacydocument te ondertekenen) 
 Aandacht: betaling met bancontact mogelijk in september en oktober. 
 Dagen en uren lessen zie website www.jazzmijn.be  

Meebrengen bestaande lidkaart, pasfoto -  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 ) in alle discretie. 



 

 


