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De tarieven zĳn per maand voor een periode van 10 maanden september t/m juni. Dit zĳn in totaal dit 
dansseizoen 35 lessen. Tĳdens de schoolvakanties is er geen les.

Les 30 minuten   €30,- per maand

Les 45 minuten €37,- per maand

Les 60 minuten €39,- per maand

Les 75 minuten €48,- per maand

Les 90 minuten €57,- per maand

Privélessen kosten op aanvraag

30 minuten priveles €30,- per les

45 minuten priveles €45,- per les

55 minuten priveles €55,- per les

Duo zanglessen 30 minuten €22,50 p.p.

BALLET/DANS

ZANGLESSEN

KICKBOKS/BOKS TRAININGEN

Les 60 minuten €40,- per maand.

Small group (privé) trainingen minimaal 4 personen €20,- p/p. per les
Privé trainingen zijn op afspraak!

Small group (privé) trainingen maximaal 6 personen  €15,- p/p. per les
Privé trainingen zijn op afspraak!

Inschrijfgeld voor nieuwe leerlingen € 20,-

1 les €35,-

5 lessen €30,-  per les

10 lessen €25,-  per les

1 prive les €75,-

5 prive lessen €65,- per les

1 duo les €50,-  p.p.

5 duo lessen €45,- p.p. per les

REFORMER PILATESVOLWASSENEN

INFORMATIE JEUGD
Pas als wij een inschrijfformulier hebben ontvangen staat uw zoon/doch-
ter ingeschreven voor de les.

Het dansseizoen loopt van 1 september t/m juli. De betaling wordt per 
maand geïnd, of per 5/10 maanden via een automatische incasso. Als 
u liever geen automatische incasso wilt, kunt u het bedrag in één keer
pinnen in de studio, óf overmaken op onze rekening.

Dit is alleen mogelijk als u betaalt vóór 5- of 10 maanden in één keer.
Betaling gaat per heel seizoen (10 mnd.), óf in 2 termijnen van 5 maanden. 
U kunt er voor kiezen om het bedrag per maand automatisch af te laten 
schrijven van uw rekening. U kunt per maand opzeggen vóór 1 januari van  
het nieuwe jaar.

WWW.FLASHSTUDIO.NL

Volwassenen lessen zijn inclusief 9% BTW

1 les €15,-

12 lessen 3 maanden geldig €128,- 

24 lessen 3 maanden geldig €179,-  

Onbeperkt  3 maanden geldig €189,50 

Onbeperkt €50,- p.m. 
voor 12 maanden automatische incasso.

Borg pasje €12,-

Inschrijfgeld €25,-




