
Wij werken ook dit seizoen 2022-2023 met het programma “https://www.ledenbeheer.be/”                        2 
Inschrijven nieuwe leden 
Via ledenbeheer 
Via +16 jaar via www.jazzmijn.be / inschrijvingen /registratie nieuw lid 
 - 16 jaar dient een ouder of voogd in te schrijven en kind(eren)bijvoegen als bijkomend lid. 
Ter plaatse 
 Op het secretariaat tijdens de openingsuren 
 Via document te vragen in de cafetaria ( invullen en afgeven) 

Uitnodiging betaling via email 
 Belangrijk: ENKEL pas na registratie kan u inschrijven voor danslessen  
Inschrijven bestaande leden 
Via ledenbeheer 
 Via  www.jazzmijn.be / inschrijvingen /registratie bestaand lid 
Ter plaatse 
 Op het secretariaat tijdens de openingsuren 
 Via document te vragen in de cafetaria ( invullen en afgeven) 

Uitnodiging betaling via email 
Belangrijk ! 
De te volgen lessen kun je deponeren in uw mandje waarna u online de betaling kan uitvoeren. 
U bent pas ingeschreven voor de les wanneer u de betaling gedaan hebt ! 
(openingsuren secretariaat zullen aangekondigd worden ) 

UUR/SEIZOEN TARIEF RECREATIE EN COMPETITIE *  
Lesuren prijs/seizoen Weken+-  lesuren Prijs/seizoen Weken+- 
3/4u 120 € 32 4u30 461 € 32 
1u 160 € 32 4u45 486 € 32 
1u15 200 € 32 5u00 512 € 32 
1u30 226 € 32 5u15 538 € 32 
1u45 230 € 32 5u30 563 € 32 
2u00 243 € 32 5u45 589 € 32 
2u15 252 € 32 6u00 614 € 32 
2u30 280 € 32 6u15 640 € 32 
2u45 282 € 32 6u30 666 € 32 
3u00 307 € 32 6u45 691 € 32 
3u15 333 € 32 7u00 717 € 32 
3u30 358 € 32 7u15 742 € 32 
3u45 384 € 32 7u30 768 € 32 
4u00 410 € 32 7u45 794 € 32 
4u15 435 € 32 8u00 819 € 32 

    
GROEPSFITNESS + TAI CHI  * 

Fix abonnement per discipline : €170 ( via ledenbeheer) 
Flexi 40 ( geldig voor alle disciplines fitness)  : € 190 ( via ledenbeheer) 
1 lesbonnetje  : €6  / 10 lesbonnetjes : €60  aan te kopen in de cafetaria 
1 lesbonnetje ( geen lid ) : €9 (1u) aan te kopen in de cafetaria  
FLAMENCO LESSENREEKS* 
Flamenco (maandag) (1 ste reeks) 6 lessen : 72€ ( via ledenbeheer) 
TAI CHI initiatiereeks beginners 
Tai chi initiatiereeks ( dinsdag) 12 lessen ( ½ u ) : 40€ ( via ledenbeheer) 
 
 

*Lidgeld 10€ niet inbegrepen 
 
 
 
                                  Algemene bepalingen 
 



 
 Uurrooster en tarief vindt u 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 reden.( zie intern reglement) 
 Bij inschrijving onderschrijft u verplicht de privacywetgeving en het intern reglement. 
 Alle info competitie ( wedstrijden , te volgen lessen ,outfit enz…) : via trainers en ploegafgevaardigden. 
 
Vanaf 2de lid binnen 1 gezin : -5% / les korting (éénmalig geldig) 
De resterende lessen in juni kunnen opendeur lessen zijn. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


