
 

Prijzen 2022-2023 

       Verzekering en inschrijving zijn inbegrepen. 

Jazz en ballet adults (1 uur) 
jazz en ballet adults                                                200 EUR 
 
predans/pre-ballet of miniballet-en jazz (1 uur) 
- 1 les per week                                                        220 EUR 
- 2 lessen per week                          390 EUR (200 en 200) 
- 3 lessen per week                          490 EUR (250 en 250) 
 
pointes/barre à terre (30 min) 
- volledig schooljaar                                                   90 EUR  
- in combinatie met 5 lessen of meer                     70 EUR 
 
Pointes/barre à terre START Lembeek (45 min) 
- volledig schooljaar                                                100 EUR  
- in combinatie met 5 lessen of meer                    80 EUR 
 
mini-kids-junior dance company, hip hop crew en  
pre-pro:    
                                   25 euro extra per les per schooljaar 
 
Senior Dance Company (+16) 
                                     – alleen GUEST-teachers: 
                                               50 euro extra per schooljaar 
 

ballet/jazz/ hip hop kids/ragga kids 
(1 uur) 
 
- 1 les per week:                                240 EUR 
- 2 lessen per week:         410 EUR (210 en 210) 
- 3 lessen per week:         560 EUR (285 en 285) 
- 4 lessen per week:         690 EUR (350 en 350) 
- 5 lessen per week:         790 EUR (400 en 400) 
- 6 lessen per week:                  880 EUR (445 en 445) 
- 7 lessen per week:                             960 EUR (485 en 485) 
 
Ballet(+)/jazz(+)/hiphop/ragga/modern jazz/ 
contemporary/hip hop crew/pre-pro 
(1u15 à 1u30 of lessen met gastdocenten) 
 
- 1 les per week:                                 280 EUR 
- 2 lessen per week:          480 EUR (245 en 245) 
- 3 lessen per week:                640 EUR (325 en 325) 
- 4 lessen per week:          760 EUR (385 en 385) 
- 5 lessen per week:          880 EUR (445 en 445) 
- 6 lessen per week:          990 EUR (500 en 500) 
- 7 lessen per week:        1090 EUR (550 en 550) 
- 8 lessen per week:        1180 EUR (595 en 595) 
 
vanaf 9 lessen per week:  
                                                80 EUR extra per les/schooljaar 
intensive program:  
                                 350 EUR per schooljaar bovenop lidgeld 

 
Indien betaling in 2 schijven = 10 euro extra 
Vanaf 2e kind: 10% op het volledige bedrag tot max 18 jaar 
Vanaf 3e kind: 20% op het volledige bedrag to max 18 jaar 
Studenten hogeschool/universiteit van 18 tot max 24 jaar (op vertoon van studentenkaart): 5% korting 
Voor de reservering van de plaats in de lessen, wordt er een voorschot gevraagd van 20% op het totaalbedrag te betalen bij  
de inschrijving. Voor nieuwe leden dient 20% betaald te worden voor de start van de 2e les in september. Een plaats in de les 
voor nieuwe leden kan alleen gereserveerd worden door betaling van het voorschot.  
 
Totaalbedrag of eerste schijf te betalen voor 1 oktober 2022 
Indien tweede schijf te betalen voor 1 februari 2023 
Koepons mogen niet op eigen initiatief afgetrokken worden van het totaalbedrag, wij storten zelf het bedrag terug in de loop 
van februari 2023 op uw rekening na afgifte van de koepon voor 1 oktober 2022. 
 

BELFIUS VZW BALLERINO: 
BE75 0689 0090 9351  


