** NIEUW ** Wij werken vanaf seizoen 2019-2020 met een nieuw inschrijvingsprogramma waardoor uw
gegevens terug dienen ingeladen te worden.
Mogen wij vragen om uw gegevens te registreren via www.ledenbeheer.be/public/169422 alvorens te
komen inschrijven.
Belangrijk: Kies bij het cursusoverzicht niet voor één van de cursussen maar helemaal onderaan de lijst voor
REGISTRATIE. U vindt het instructiefilmpje op onze website www.jazzmijn.be en op onze facebookpagina.
Pas na registratie kunnen wij u inschrijven in het secretariaat.
Bij inschrijving onderschrijft u de privacy wetgeving en intern reglement.
LESSEN
1 les / week

LEDEN
1ste lid

TARIEF A (zie uurrooster )
€ 135

2 lessen / week
1ste lid
€205
3 lessen / week
1ste lid
€265
4 lessen / week
1ste lid
€315
ste
5 lessen /week
1 lid
€355
- Lidgeld + verzekering zijn hierboven reeds inbegrepen ( 1x te betalen)
- Vanaf 2de lid : -5€ / les korting

TARIEF B ( zie uurrooster)
€ 155
€255
€345
€425
€495

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.
- Inbegrepen 12 steunkaarten waarde € 30 (1x te betalen) + inschrijvingsgeld wedstrijden + extra lessen
– lidgeld n.v.t. ( Outfit te regelen met Muriëlle)
Basisbedrag competitie hiphop cadetten en adults
€ 360
-

Basisbedrag competitie modern, hiphop kids en ragga
Verplichte les (zie docent)
(High lev. hiphop,modern,ragga,jazz1,jazz 2,jazz3 en keuze core training)
Berekening korting
Korting 2 disciplines:
Korting 3 disciplines:

€ 340
€ 50 (wordt betaald door
Jazzmijn)
- € 30
- € 60

(lidgeld € 10 niet inbegrepen)
High level Modern (Valentina) of Core training ( Melissa )
High level Ragga (Valerie)
High level Hiphop (Bert en Lowie)
Pointes

€ 155
€ 155
€ 155
€ 80

Fix abonnement (ZUMBA – TB – TAI CHI – BBB – STEP - YOGALATES)
Flexi 40
Flexi 20 (enkel mogelijk na aankoop flexi 40)
+ Eenmalig lidgeld ongeacht aantal lessen (verzekering inbegrepen)

€ 170
€ 190
€ 100
€ 10

Andere tarieven
Bonnetje in cafetaria bij tonen van lidkaart (registratie verplicht)
Bonnetje in cafetaria (niet leden)

€6
€9

Uurrooster en inschrijvingsmomenten vindt u terug op onze website.
Betaling bij inschrijving: zowel cash als bancontact is mogelijk.
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.
Bij betalingsproblemen kan ander betalingsplan afgesproken worden met penningmeester ( Brigitte Pionet ) in alle
discretie.
Lid- en lesgeld is nooit terug vorderbaar. In het lidgeld is verzekering inbegrepen.
Wij hopen u te mogen verwelkomen in september.

