
Tarieven DanceWorks 2022-2023    

Tarief regulier tot 21 jaar*    

1e les  € 328,50 €32,85 per maand       
2e les   € 272,50 €27,25 per maand       
3e les  € 247,50 €24,75 per maand       
 
*Voor leerlingen tot 7 jaar geldt het 2e les tarief.  

 
Tarief regulier vanaf 21 jaar* 
1e les   €397,50 €39,75 per maand   
2e les  €329,73 €32,97 per maand   
3e les  €299,48 €29,95 per maand   

*Op vertoon van een studentenpas krijgen leerlingen vanaf 21 jaar een gereduceerd tarief. 
 

Peuterdans en Kleuterdans* €272,50 €27,25 per maand 
*Maandelijks opzegbaar  

 
Combi lessen ( 6 t/m 8 jaar) 
Klassiek en een les naar keuze € 545,-  €54,50 per maand  
 
Bovenstaande tarieven kunnen in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd worden. 
 
Naschools aanbod  
Kidsmoves Pleiaden in 2 blokken van 18 lessen, €97,50 (per blok)  
 
‘Under Construction’ 
Drie lessen voor €725,00 per seizoen  
 
Kinderpartijtje Dans 
Zaterdag 16.00 uur met max 10 personen voor €125,00 incl. lekkernijen, drinken en versieringen.    
 
DanceWorks Health 
Danstherapie         5 lessen €75,-  (per blok) inclusief btw  
Zwangerschap Pilates*   20 lessen €260,-*  
*Deze cursus is maandelijks opzegbaar i.v.m. verloop zwangerschap (medisch advies) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarieven ForKids Selectieklas, Jeugd Dansopleiding, Wedstrijdteam en JDC 2022-2023 

 
ForKids Selectieklas €765,00 exclusief les wedstrijdteam. 
ForKids Selectieklas €965,00 inclusief les wedstrijdteam en o.a. licentie en wedstrijdkosten. 
 
Vooropleiding Pré €1015,00 inclusief les wedstrijdteam en exclusief licentie en wedstrijdkosten.  
Vooropleiding I, II, III €1375,00 inclusief les wedstrijdteam en exclusief licentie en wedstrijdkosten.  
 
Vooropleiding IV €1375,00 exclusief les wedstrijdteam.  
Vooropleiding IV €1575,00 inclusief les wedstrijdteam en o.a. licentie en wedstrijdkosten. 
Tarieven Jeugd Dansopleiding i.s.m.  
De Danstuin  €687,50 (3 lessen per maand)  
Beverwijk    
Danscentrum Chantal €687,50 (3 lessen per maand)  
Schagen   
 
Bovenstaande tarieven kunnen in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd worden. 
 
Korting Dansklas Vellesan College 
Leerlingen van de dansklas krijgen €200,00 korting als de volledige dansopleiding wordt gevolgd (6 
lesuren) bij DanceWorks. 
 
Additionele korting 

• €67,50 Demoteam Vooropleiding Pré, I, II, III (o.a. licentie en JDC/wedstrijdkosten) 

• €10,00 extra bijdrage (o.a. voor kostuums en dvd-eindvoorstelling DanceWorks) 

• Voor nieuwe cursisten wordt éénmalig een bedrag van €10,00 administratiekosten 
geïncasseerd. 

 
 


