
LIDGELD  
LET OP: als je inschrijft in twee of meer jeugd- of volwassenenlessen, hoef je maar één keer de 
verzekering te betalen!  

Bij zowel de jeugd als volwassenen krijgt de derde danser in de familie 10% korting voor een les, 
de vierde danser 15%, enzovoort. Hetzelfde geldt voor het aantal danslessen per persoon.  

Het geld overschrijven kan via volgend rekeningnummer: BE05 3630 7571 2075 (DanceArt Studio 
vzw). Vergeet hier niet de naam van de danser en de les te vermelden! 

BELANGRIJK: je inschrijving is pas officieel na het betalen van het lidgeld.    

Indien je nog lessen tegoed hebt door corona, laat het ons dan even weten via mail.  

 

VOLWASSENEN  

 SEMESTER 1 SEMESTER 2 JAAR 

DAMES 
96 euro (verzekering 

voor hele jaar 
inbegrepen) 

90 euro 186 euro 

ZUMBA 12 euro voor verzekering en dan elke les 6 euro 

LIJNDANSEN 
BEGINNERS 

102 euro 
(96 euro voor nieuwe 

beginners) 
(verzekering voor hele 

jaar inbegrepen) 

96 euro 
198 euro  

(192 euro voor nieuwe 
beginners) 

LIJNDANSEN SEMI-
GEVORDERDEN 

102 euro 
(verzekering voor hele 

jaar inbegrepen) 
96 euro  198 euro  

 

LIJNDANSEN 
GEVORDERDEN 

102 euro 
(verzekering voor hele 

jaar inbegrepen) 
96 euro  198 euro  

 

STIJLDANSEN 
BEGINNERS 

96 euro 
(verzekering voor hele 

jaar inbegrepen) 
102 euro  

204 euro 
(198 euro voor nieuwe 

beginners) 

STIJLDANSEN 2DE 
JAAR 

102 euro 
(verzekering voor hele 

jaar inbegrepen) 
96 euro  198 euro 

STIJLDANSEN 3DE  
JAAR 

102 euro (verzekering 
voor hele jaar 
inbegrepen) 

96 euro 198 euro 

STIJLDANSEN 5DE 
JAAR 

102 euro (verzekering 
voor hele jaar 
inbegrepen) 

102 euro 204 euro 

STIJLDANSEN 
GEVORDERDEN 

102 euro (verzekering 
voor hele jaar 
inbegrepen) 

102 euro  204 euro 

 

 

 



KORTE CURSUSSEN (per cursus)  

• Prijs cursus voor lid van de dansclub: 35 euro  
• Prijs cursus voor niet-lid: 47 euro (12 euro verzekering en 35 euro voor cursus) 

Let wel op: bij de volgende cursus betaal je dan slechts 35 euro! 

 

Na het einde van de lessen in mei, volgt er nog een zomercursus van vijf lessen voor de lijn- en 
stijldansers. Meer informatie over welke cursus en de kost ervan volgt nog.  

 

 

Elk lid wordt aangesloten bij DANSSPORT VLAANDEREN VZW en geniet hierdoor van de 
volgende voorwaarden:  

- met de lidkaart van Danssport Vlaanderen kan elk lid deelnemen aan alle 
evenementen georganiseerd door Danssport Vlaanderen;  

- elk lid krijgt een tijdschrift van Danssport Vlaanderen: Just4you (digitaal) of Swing.  
- een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op de 

dansvloer en op weg naar en van de danszaal. 

 


