
         Inschrijfformulier | Dans- en theaterseizoen 2021/2022  

Dancestudio Shanna Elleswijk 

Ondergetekende meldt zichzelf/zoon/dochter*:  

Naam: ..........................................................................................................................................  

Adres: ..........................................................................................................................................  

Postcode: ........................................................ Plaats: ............................................................... 

Geboortedatum: .........................................................................................................................  

Telefoonnummer: .......................................................................................................................  

Mobielnummer: ..........................................................................................................................  

E-mail: .........................................................................................................................................  

aan voor het nieuwe dansseizoen 2021/2022:  

☐  ADV/peuterballet (3 - 4 jaar)  ☐ Clipdance (>11 jaar)       

☐  Jazz/klassiek combi (4 – 6 jaar)  ☐   Productieklas I ‘Nooitgedachtland’ (8 - 14 jaar)  

☐   Klassiek ballet (vanaf 8 jaar)  ☐   Productieklas II ‘The Prom’ (>14 jaar)  

☐ Jazz/streetdance  (vanaf 7 jaar)    

Dag: ...........................................................Tijd: ....................................................................... 

Betalingswijze:  

☐ Ik betaal het lesbedrag ineens en ontvang na ontvangst van het inschrijfformulier een factuur voor het 

verschuldigde lesbedrag. 

☐ Ik betaal het lesbedrag in termijnen en ontvang binnen de gestelde termijnen een factuur voor het termijnbedrag. 

Meer informatie over onze termijnbetalingen vindt U op de achterzijde van dit formulier of op onze website 

(www.dancestudioshannaelleswijk.nl). 

 

De Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw inschrijving voor een danscursus. U kunt de 

Algemene Voorwaarden lezen op onze website (www.dancestudioshannaelleswijk.nl) en uitprinten.  Let op: u gaat 

middels uw akkoord een betalingsverplichting aan.  

Met het ondertekenen van dit formulier verbind ik mijzelf of mijn zoon/dochter voor een geheel dansseizoen bij 

Dancestudio Shanna Elleswijk en ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden.  

Datum:..............................................................................................  

Handtekening (indien minderjarig een handtekening van ouder/voogd):  

......................................................................................................... 

 

http://www.dancestudioshannaelleswijk.nl/


Prijslijst Seizoen 2020/2021 

Cursus   Lessen  Lesduur Lesgeld  Betalingstermijnen Termijnbedrag 

ADV/Peuterballet 8 lessen 45 minuten 45,00 euro  -  - 

Jazz/klassiek combi 25 lessen 45 minuten 140,00 euro  2  57,50 euro 

Jazz/streetdance 30 lessen  60 minuten 225,00 euro  4  50,00 euro 

Jazz/streetdance 30 lessen  45 minuten 185,00 euro  4  40,00 euro 

Klassiek ballet   30 lessen  45 minuten 185,00 euro  4  40,00 euro 

Clipdance  30 lessen 60 minuten 225,00 euro  4   50,00 euro 

Productieklas I  ---  90 minuten 250,00 euro  4  50,00 euro 

Productieklas II  ---  120 minuten 275,00 euro  4  56,25 eur0 

Combiprijs 2 cursussen 30 lessen  2x45 minuten 285,00 euro  4  58,75 euro 

Combiprijs 2 cursussen 30 lessen 2x60 minuten 350,00 euro  4  75,00 euro 

 

Voor al onze cursussen dient U inschrijfgeld (25,00 euro per danscursus en 50,00 euro voor de productieklas of 

combi-class) te betalen bij inschrijving waarna een plek voor U/zoon/dochter wordt gereserveerd op de betreffende 

cursusgroep. Het inschrijfgeld is onderdeel van het totale lesbedrag.  Betaald U het lesgeld in één keer? Dan mag u 

10,00 euro aftrekken van het cursusgeld. Deze korting geldt niet voor onze blokcursussen en workshops. 

Betalingsmogelijkheden 

Bij betaling in termijnen maakt U voor de start van het seizoen inschrijfgeld over en vervolgens ontvangt U op 

onderstaande data een factuur het termijnbedrag behorende bij de cursus. 

Betaaldata: 

Termijn 1 1 november 2021 

Termijn 2 1 februari 2022 

Termijn 3 1 april 2022 

Termijn 4 1 juni 2022 

Onze blokcursussen ADV/peuterballet kunt U niet in termijnen betalen en dienen voor de eerste les betaald te zijn. 

 

Inschrijfgeld kunt u overmaken naar rekeningnummer NL60INGB0657636436 t.n.v. Dancestudio Shanna Elleswijk 

o.v.v. ‘naam leerling’. 

 

Korting 

EXTRA KORTING van 10,00 euro op het totaalbedrag aan cursusgeld als je je vóór 20 juli inschrijft! 

• Wanneer U het lesbedrag in één keer overmaakt, krijgt U een korting van 10,00 euro.  

• Wanneer een leerling 2 cursussen volgt, is er een korting van 10% over het totale lesbedrag. 

• Wanneer een leerling 3 cursussen volgt, is er een korting van 15% over het totale lesbedrag. 

• Wanneer 2 of meer gezinsleden op les zitten en een volledige cursus volgen, is er een korting van 20,00 

euro over het totale lesbedrag van alle gezinsleden tezamen. 


