
                                  Algemene bepalingen 
 Uurrooster vind je terug op onze website. http://www.jazzmijn.be/ 

 Betaling bij inschrijving ter plaatse: zowel cash als bancontact is mogelijk.          

 Lid en lesgelden zijn niet terug vorderbaar zonder gegronde redenen. ( zie intern reglement) 

 Bij inschrijving onderschrijft u verplicht .  de privacywetgeving en het intern reglement

 

Wij werken ook dit seizoen 2020-2021 met het programma “https://www.ledenbeheer.be/”  

Voor nieuwe leden  

 Voor de nieuwe leden vragen wij om vooraf (thuis) hun gegevens te registreren via 

www.ledenbeheer.be/public/169422, alvorens ter plaatse te komen inschrijven.  

Als dat niet lukt, kunnen we je ter plaatse in het secretariaat helpen met deze stap 

Ook op onze website  http://www.jazzmijn.be/lessenrooster/  vind je alle info en handleiding om 

vlot zelf te registeren en in te schrijven. 

  Pas na registratie kunnen wij je inschrijven voor danslessen, in het secretariaat (dit elke Belangrijk:

zondag van 10u tot 13u), of kan je zelf online inschrijven en betalen.  

Voor bestaande leden 

 Voor bestaande leden is een nieuwe registratie niet meer nodig. 

Eventuele wijzigingen kunnen door uzelf gebeuren via login ; email adres + paswoord 

 NIEUW : Vanaf dit seizoen kan je ook online inschrijven en betalen.  Dit helpt ons om de Corona 

maatregelen te volgen.  

                   Opgelet : enkel voor recreatieve lessen die gepubliceerd zijn. 

In alle andere gevallen of wanneer je het wenst vragen we u naar het secretariaat te komen, 

dit elke zondag van 10u tot 13u. (competitie op aangeduide dagen)   

 Voor de leden van afgelopen seizoen (met jaarabonnement en die terug een jaarabonnement 

nemen), hebben wij besloten een coronakorting toe te passen ondanks de overmacht waarmee 

wij overvallen zijn. Voorwaarden zie email verkeer van ledenbeheer. Wie hierop recht heeft, stuurt 

naar info@jazzmijn.be zijn betalingsbewijs 2020-2021,naam van de danser en iban nr van uw bank. 

 
 

Ook NIEUW dit seizoen is dat je kan betalen per semester voor recreatieve lessen. (geen betalingsschijven 

meer mogelijk).  Voor competitie en lessen waar bonnetjes mogelijk zijn is dit niet van toepassing.  

Bonnetjes van afgelopen seizoen kunnen gebruikt worden tot eind december 2020. 

Lidgeld + verzekering  = 10 euro per danser. 
 

(lidgeld €10 niet inbegrepen) 

LESSEN                                   LEDEN                                               TARIEF (volledig. Seizoen)                                  1ste sem (tot 31 jan)     2de sem ( van 1 feb)  

1 les / week 1ste lid   € 125(3/4u)  € 145 (1u)  €70 (3/4u) €80 (1u)      €70(3/4u)  €80(1u) 

  Korting seizoen  Korting semester 

2 lessen / week 1ste lid  25% (op bijkomende les)   25% (op bijkomende les)                  

3 lessen / week 1ste lid  30%             30%                  

4 lessen / week 1ste lid  35%      35%                   

5 lessen /week                     1ste lid  40%       40%                   

 Vanaf 2de lid binnen 1 gezin : -5% / les korting (éénmalig geldig bij seizoenbetaling)  

lidgeld €10 niet  inbegrepen)            1ste sem (tot 31 jan)      2de sem. ( van 1 feb) 

*High level Modern                                       €180 € 95                                  €95 

*High level Ragga/Dancehall                     €180   € 95                                  €95 

*High level Hiphop                                        €180 € 95                                  €95        

*High level Flamenco Traditional adults   €180 € 95                                  €95 

*Pointes                                                          €90 *geen kortingen op deze lessen 

(lidgeld €10 niet inbegrepen en geen korting mogelijk) 

Fix abonnement  

(ZUMBA – TAI CHI – BBB – FIT&FUN - YOGALATES) 

€ 180 

Flexi 40  € 200 

Flexi 20 (enkel mogelijk na aankoop flexi 40)                € 100 

Lidkaart €10 

Andere tarieven 

1 bonnetje in cafetaria (leden met lidkaart 10€) 

10 bonnetjes in cafetaria ( leden met lidkaart 10 €) 

1 bonnetje ( niet leden) 

 

€ 6 

€60 

€9 
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Competitie (maximale opsplitsing in 5 schijven mogelijk.  Bij de 1ste schijf (sept) dient min 1/5 betaald te 

worden van het totaalbedrag. Afwijkingen kunnen om gegronde redenen en mits goedkeuring 

penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisbedrag competitie (max 5 schijven, 1ste schijf sept) 

 

€ 360 

Extra lessen worden niet aangerekend.  

Verplichte les (zie docent)  

(High lev. hiphop,modern,ragga,jazz1,jazz 2,jazz3 en keuze core training) 

 ten laste Jazzmijn 

 

Korting 2 disciplines:  

Korting 3 disciplines:  

- € 30 

- € 60 

 Enkel na AUDITIES: zie website  www.jazzmijn.be of facebookpagina 

 Inschrijvingen: na uitslag audities en/of selectie docent en enkel ter plaatse op aangeduide dagen. 

 Per danser/discipline wordt een bedrag voorzien ten laste van Jazzmijn voor danskledij. Dit bedrag is 

afhankelijk van de inkomsten van de vereniging.   

Extra (te betalen) budgetten voor wedstrijd outfits zijn enkel na afspraken met Muriëlle. 

 

 Inbegrepen in de inschrijvingsprijs 

o 12 steunkaarten (waarde € 30) die kunnen ingeruild worden op de eetdagen 

o inschrijvingsgeld voor de wedstrijden ten laste van Jazzmijn 

o De verplichte extra High Level les ten laste van Jazzmijn 

o Lidgeld en verzekering  
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