
TARIEVEN LESGELD BALLETSTUDIO SYLVIA 2020-2021

BETALING LESGELD 
Het lesgeld kan op de volgende manieren voldaan worden: 
1. Ineens voor eind september 2020. Wanneer u ineens betaalt ontvangt u korting. Dit is al verwerkt in het bedrag in de Ineenskolom. Bij een ineens-betaling bent u 
  goedkoper uit dan wanneer u in 3 termijnen betaalt. Betaling geschiedt door middel van overschrijving op NL15KNAB0254922813  tnv BALLETSTUDIO SYLVIA. 
Vermeld aub de naam van de leerling erbij. ( U ontvangt geen acceptgiro of factuur) 

2. In 3 termijnen. U maakt zelf in september 2020, november 2020 en januari 2021 het termijnbedrag uit de termijntabel over op bovenstaand rekeningnummer, onder 
vermelding van termijn en naam van de leerling. 
De tarieven zijn berekend op het cursusjaar, lopend van 7 september 2020 t/m 30 juni 2021. Bij een start gedurende het cursusjaar wordt het lesgeld berekend door de 
Balletstudio. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen lesgeld gerestitueerd. Bij langdurige ziekte, mits tijdig gemeld, verhuizing buiten de regio o.i.d. kan een regeling voor 
restitutie worden getroffen. 
Bij te late betaling wordt per herinnering het bedrag met € 20,- verhoogd. Bij uitblijven van betalen heeft de Balletstudio het recht de leerling toegang tot de les te onthouden. 
Ballet-en streetdance/modern examens en eventuele extra examentrainingen en voorgeschreven danskleding zijn niet in het lesgeld inbegrepen. Leerlingen nemen gratis deel aan 
onze voorstellingen en optredens.  

PASS PARTOUT 
Als je meer dan 4 uren per week lessen wilt volgen ben je voordeling uit met het pass partout: Voor € 1000,- mag de leerling onbeperkt lessen volgen die qua niveau geschikt zijn.  
Het pass partout is voor leerlingen tot en met 20 jaar en dient voor eind september betaald te zijn. 

Uren per week Ineens 1e leerling uit één gezin Ineens 2e leerling uit één gezin Termijn 1e leerling uit één gezin Termijn 2e leerling uit één gezin
1/2 € 228 € 208 € 86 € 80
3/4 € 273 € 228 € 101 € 86

1 € 333 € 273 € 121 € 101
1 1/4 € 375 € 333 € 135 € 121
1 1/2 € 439 € 375 € 156 € 135
1 3/4 € 487 € 439 € 172 € 156

2 € 546 € 487 € 192 € 172
2 1/4 € 593 € 546 € 208 € 192
2 1/2 € 652 € 593 € 227 € 208
2 3/4 € 699 € 652 € 243 € 227

3 € 760 € 699 € 263 € 243
3 1/4 € 807 € 760 € 279 € 263
3 1/2 € 867 € 807 € 299 € 279
3 3/4 € 914 € 867 € 315 € 299

4 € 974 € 914 € 335 € 315

onbeperkt lessen volgen pass partout                      € 1000 pass partout                         € 950


