
INSCHRIJVINGSGELDEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2017-18 
 
10% korting bij inschrijving en betaling voor 19/7/2017! Deze prijs staat dan vermeld in blauw in onderstaande tabel.  
 
Het inschrijvingsgeld voor Terpsichore staat voor: deelname aan de danslessen van 1/9/2017 tem. 24/6/2018 (alle danslessen blijven steeds doorgaan, tenzij het vakantie of 
feestdag is of de locatie bezet of gesloten is), verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (via Danspunt), deelname aan jaarlijkse voorstellingen 
met professionele regie (CC Ter Dilft Bornem of CC De Kollebloem Puurs), korting bij workshops en dansstages, deelname aan voorstellingen en vervoer (gevorderden), 
persoonlijke opvolging van elke danser vanaf 8 jaar (coachingsysteem van 2 keer/jaar), maandelijkse communicatie via dansflash (nieuwsbrief), gratis toegang (voor 
gevorderden) voor Dansproject, danswerkboek voor 4 tem. 7-jarigen. Dansers die voor 31/12/2017 betaald hebben voor het dansseizoen 2017-18, krijgen een gratis kado 
van Terpsichore. Dit wordt uitgedeeld via de danslessen in het voorjaar van 2018. Je kan een deel van je lidgeld terugbetaald krijgen via je ziekenfonds. Vraag het formulier 
zelf even op bij je ziekenfonds (‘terugbetaling sportclubs’) en bezorg het aan je docent.  
 
 
Beginners (A) & middengroep (B): 
(hedendaagse dans, moderne (jazz)dans, klassieke dans, hiphop, breakdance, prédans, kleuterdans & peuterdans) 
Peuters (1e kleuterklas) €130 (1 les/week) (= 3,1€/les) 

Voor 19/7: €117 
  

Kleuters (2e en 3e kleuterklas) €145 (1 les/week) (= 3,5€/les) 
Voor 19/7: €131 

  

Kinderen lagere school  
(6-11 jaar) 

€155 (1 les/week) (= 3,7€/les) 
Voor 19/7: €140 

€250 (2 lessen/week) (= 3€/les) 
Voor 19/7: €225 

€325 (3 lessen/week) (= 2,6€/les) 
Voor 19/7: €293 

Jongeren middelbaar onderwijs 
(12-15 jaar)  

€175 (1 les/week) (of 4,2€/les) 
Voor 19/7: €158 

€290 (2 lessen/week) (= 3,5€/les) 
Voor 19/7: €261 

€395 (3 lessen/week) (= 3,2€/les) 
Voor 19/7: €356 

Vanaf 16 jaar & volwassenen €215 (1 les/week van 1u) (of 5,2€/les) 
Voor 19/7: €194 

€360 (2 lessen/week van 1u)  
(= 4,4€/les) Voor 19/7: €324 

€520 (3 lessen/week van 1u) 
Voor 19/7: €468 

€225 (1 les/week van 1u30)  
(of 4,8€/les) Voor 19/7: €203 

€375 (2 lessen/week van 1u30) 
Voor 19/7: €338 

€365 (1 les/week van 1u30 en 1 
les/week van 1u) Voor 19/7: €329 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gevorderden (C): 
 
Opleiding 1A & 1B €255 (2 lessen/week) 

Voor 19/7: €230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra les modern/hedendaagse dans (bij niveau AB): €110 Voor 
19/7: + €90 
Extra les klassiek: + €110 Voor 19/7: + €90 
Extra les hiphop (bij niveau AB): + €110 Voor 19/7: + €90 
Extra les breakdance (bij niveau AB): + €110 Voor 19/7: + €90 
 
 
 
 

Opleiding 2 €280 (3 lessen/week) 
Voor 19/7: €252 

Préselectie  €310 (3 lessen/week) 
Voor 19/7: €279 

Vooropleiding €315 (3 lessen/week) 
Voor 19/7: €284 

Tussengroep €320 (3 lessen/week) 
Voor 19/7: €288 

Voorbereidende €330 (3 lessen/week) 
Voor 19/7: €297 

Junior Company €415 (4 lessen/week +  
voorstellingen + gratis deelname 
aan master classes) 
Voor 19/7: €374 

Pointes (+ 30 min. vanaf KD5) €110 
Voor 19/7: €90 

  
Hiphop B1 
 

€175 (1 les/week) 
Voor 19/7: €158 

Hiphop B2, hiphop middengroep & 
breakdance C 

€290 (2 lessen/week) 
Voor 19/7: €261 

JnM €200 (1 les JnM + demo’s en 
wedstrijden)  
Andere 2e les (vb hiphop B1 of 
hiphop 10-11j) wordt apart 
verrekend. 
Voor 19/7: €180 



DnM  €415 (4 lessen/week +  
voorstellingen + demo’s en 
wedstrijden) 
Voor 19/7: €374 

  


