Beste danseressen en ouders/verzorgers,
Hierbij enige algemene informatie over La Di Dans.
Lesrooster La Di Dans seizoen 14/15
Groep

Dag en tijd

Groep 1

Zaterdag 09:15 - 10:00 uur

Groep 2

Zaterdag 11:00 - 12:00 uur

Groep 3

Zaterdag 12:00 - 13:00 uur

Groep 4

Zaterdag 13:00 - 14:00 uur

Groep 5

Zaterdag 10:00 - 11:00 uur

Urban groep 1
Urban groep 2
Dans- & Conditie (Volw.)

Maandag 18.30 - 19.30 uur
Maandag 19.30 - 20.30
Maandag 20:30 - 21:30 uur

Ballet groep 1

Donderdag 18:00 - 19:00 uur

Ballet groep 2

Donderdag 19:00 – 20.00 uur

Selectie groep

Donderdag 20:00 – 21:00 uur

Alle lessen vinden plaats in onze locatie aan de Schoolstraat 2A (naast de Smash).
Tarieven
Leeftijd

Kosten per dansjaar seizoen ‘13/’14

4 t/m 5 jaar

€ 171,-

(45 min. Les)

6 t/m 12 jaar

€ 191,-

(2E les in de week (10% korting): € 172/dansjaar)

13 jaar en ouder

€ 207,-

(2E les in de week (10% korting): € 186,00/dansjaar)

*Inschrijfgeld zal eenmalig 10 euro bedragen, dit geldt alleen voor nieuwe leden
- Bij het missen van lessen door ziekte of afwezigheid om andere redenen vindt geen restitutie
van het lesgeld plaats.
- Indien verhinderd dient u dit door te geven aan de dansdocent of via info@ladidans.nl
- Opzeggen kan per 1 januari of per 1 juli. Dit kan alleen per e-mail via info@ladidans.nl
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Kortingen
- Bij deelname van meerdere leden van hetzelfde gezin geldt: ieder volgend gezinslid
ontvangt een korting van €15,- op het totale lesgeld per jaar.
- Bij deelname van een tweede les in de week (bv. een leerling volgt elke week een les La Di
Dans en een les Ballet) geldt: voor die tweede les een korting van 10%.
- Bij deelname van een derde les in de week (bv. een leerling volgt elke week een les La Di
Dans, een les Ballet en een les Selectie) geldt: voor die derde les een korting van 50%.
Betalingswijze
Leerlingen die een meerdere lessen volgen en/of bij deelname van meerdere leden van
hetzelfde gezin zal er een aparte factuur worden opgemaakt en worden verstuurd.
Leerlingen die één les per week volgen kunnen het bedrag (zie tarieven) overmaken naar:
Rekening NL53 INGB 0006 4337 55 t.n.v. Stichting Dans en Balletschool La Di Dans o.v.v de
naam van uw kind. Dit dient binnen 1 maand na inschrijving te gebeuren.
Kledingvoorschrift La Di Dans
La Di Dans-shirt:
Wij willen álle leerlingen vanaf 6 jaar die nog geen zwart La Di Dans-shirtje hebben, vriendelijk
verzoeken om 1 shirtje aan te schaffen omdat we deze vaak zullen gebruiken bij onze
voorstellingen. Via www.doubleart.nl kunt u dit en nog veel andere leuke La Di Dans kleding
bestellen.
Lesdata
Tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven bij La Di Dans. Wat betreft de
zaterdaglessen: op de eerste zaterdag van een vakantie wordt wel, en de laatste zaterdag
van een vakantie wordt géén les gegeven.
Het lessenschema wordt u eenmalig toegestuurd via de mail, en zal ook te zien zijn op de
leslocatie.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd mailen! Houd www.ladidans.nl in de
gaten voor nieuwe informatie en nieuwe foto’s e.d.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Neven (coördinator organisatie La Di Dans)
Dans-en Balletschool La Di Dans
Bezoekadres Schoolstraat 2a Woudenberg
www.ladidans.nl - info@ladidans.nl
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