
BIJDRAGEBEREKENING 

A. De bijdrage bestaat uit : 

    1. een verplichte jaarbijdrage, te betalen bij elke (her)inschrijving. Die omvat : de administratie-  

        kosten, de verzekering tijdens de lessen maar ook tijdens de verplaatsingen naar en van de 

        studio + plaats van optreden (*) en de aansluiting bij vzw ‘Jeugd en Dans’. 

        (*) Bij het maken van een omweg tijdens de verplaatsing of bij het verlaten van het leslokaal 

             tijdens de activiteit (voor een boodschap bijvoorbeeld) is de leerling uiteraard niet verzekerd. 

    2. twee semestriële lesgeld-bijdragen, berekend op 16 lesweken elk en gekoppeld aan het aantal 

        minuten per week van het gekozen lespakket, tapdans niet meegerekend. (ZIE Prijslijst) 

B. Bij afwezigheden : 

    1. wegens fysieke ongeschiktheid van minstens 2 weken (ziekte of ongeval) wordt de lesgeld-  

        bijdrage aangepast na voorlegging van een doktersattest. 

    2. wegens stages of beroepsverplichtingen van hogeschool- en universiteitsstudenten of werkenden 

        wordt de lesgeld-bijdrage aangepast indien de afwezigheid vooraf gemeld werd aan de directie. 

        P.S. – Komen niet in aanmerking : verjaardagparty’s  en  familie-bijeenkomsten, babysitting en 

                   weekend-jobs, schooluitstappen of -reunies, privé-reizen en dergelijke. 

    3. wegens co-ouderschap kan een speciale regeling getroffen worden na aanvraag bij schoolaanvang    

C. Bij stopzetting (onmiddellijk te melden wegens de verzekering) : 

        blijft de lesgeld-bijdrage verschuldigd zolang de stopzetting niet officieel meegedeeld wordt. 

        De aldus opgebouwde rekening wordt alsnog nagevorderd. Bij stopzetting midden een semester 

        blijft de bijdrage sowieso verworven, behalve in geval van overmacht. 

D. Het is wenselijk dat de leden ook gedekt zijn door een eigen ‘familiale verzekering’. 

 

MOGELIJKE FINANCIELE TUSSENKOMSTEN 
1. vanwege uw Mutualiteit (= Ziekenfonds) : 

    Aanvraagformulieren daarvoor haalt u bij uw mutualiteit en bezorgt die, ingevuld en voorzien van 

    een klevertje, aan de balletschool, waar ze op geregelde tijdstippen verder behandeld worden. 

2. N I E U W !! Vanwege de Vlaamse Overheid > project ‘sporten in clubverband met  U I T P A S’ 

    a. voor allen > pashouders sparen extra ‘UITpunten’ met lid te zijn van onze balletschool 

Ontdek hier alle UITPAS-voordelen van UITPAS-partners in Vlaanderen 

https://www.uitinvlaanderen.be/promotions#/voordelen (zie ook www.uitinoostende.be) 

    b. Stedelijke sportdienst en balletschool samen kunnen ook tussenkomen in het lesgeld van minderbegoede  

         Oostendse kinderen en jongeren t.e.m. 18j.* (*op het moment van inschrijving )(UITPAS aan             

         kansentarief). Tijdig aanvragen is absoluut noodzakelijk en daartoe: 

              >doe je een aanvraag bij ‘De Wegwijzer’ in de lokettenzaal van het Oostendse stadhuis of 

              online via www.oostende.be/afspraak of 059/80.55.00 (meer info op www.oostende.be/dewegwijzer) 

         >betaal je bij aansluiting aan de balletschool een deelnemingsbijdrage van 20% van het effectieve  

             inschrijvingsgeld**/voor cursisten die reeds langer dan 2 jaar aangesloten zijn én meer dan 2 cursussen 

             op hun weekprogramma zetten verlaagt de balletschooldirectie die bijdrage  

             (**en de mogelijkheid zal geboden worden om het ‘kansentarief’ in schijven te vereffenen). Contacten: 

(dienst sport) stijn.sabbe@oostende.be           (UITPAS-coördinator) sarah.braet@oostende.be                                      

059/56.10.72 of 0497/446695                                             059/25.88.04 of 0494/514304 

https://www.uitinvlaanderen.be/promotions#/voordelen
http://www.uitinoostende.be/
http://www.oostende.be/afspraak
http://www.oostende.be/dewegwijzer
mailto:stijn.sabbe@oostende.be
mailto:sarah.braet@oostende.be


PRIJSLIJST 2021 – 2022 

A. Jaarbijdrage : (inclusief verzekering en aansluiting bij ‘Jeugd en Dans’ vzw) 

 - bij inschrijving vanaf het eerste semester …………………………  € 40,00 

 - bij inschrijving vanaf begin januari ……………………………………  € 35,00 

 - bij inschrijving vanaf het tweede semester ……………………….  € 30,00 

 B. Semestriële bijdrage : (samengesteld uit een vast basisbedrag + berekening per gevolgde cursustijd 

                                                en voor 16 lesweken) 

 Minuten/week  1-ste gezinslid   jongens (niet volw.) & vanaf 2-de lid (°)  

  60’          132,00             105,60 

  75’          148,50             118,80 

  90’          165,00             132,00            (°) 2-de lid = bijkomend          

            105’          181,50             145,20  gezinslid met het 

            120’          198,00             158,40  kleinste lessenpakket 

            135’          214,50             171,60 

            150’          231,00             184,80 

            165’          247,50             198,00 

            180’          264,00             211,20              Private lessen: prijzen 

            195’          280,50             224,40               in onderling overleg 

            210’          297,00             237,60               doch hoger 

            225’          313,50             250,80 

            240’          330,00             264,00 

           255’          346,50             277,20                 (Tel dus gewoon de 

           270’          363,00             290,40                 minuten samen van 

           285’          379,50             303,60                 de gekozen lessen 

           300’          396,00             316,80              per week, zonder          

           315’          412,50             330,00              tapdanslessen  &  

           330’          429,00             343,20              cursussen 6 en 21    

           345’          445,50             356,40                bvb. cursussen 3 + 9     

           360’          462,00             369,60             90’ + 75’ = 165’ 1-ste sem.   

         ( + 15’                                       + 16,50)                                                                      prijs = € 247,50 + €40,00 = €287,50) 

C. Tapdans : (met afstempelkaart voor 10 lessen, geldig over de dansjaren heen//verminderde prijs voor       

                        wie reeds 180’ andere cursussen volgt) 

      45’                                         44,00 of 40,00                              35,20 of 32,00 

      60’                              57,00 of 51,00                              45,60 of 40,80 
     N.B. de tapdanscursisten niv. 4 >wo.av.,  krijgen een 12-beurtenkaart voor 12 x 50’ i.p.v. 10 x 60’ 

D. Prijs ‘per’ ‘volledig’ project-blokje voor hedend. mod. da. II (gevorderden) * :  

    1 blok per semester > zie 60’ op prijslijst – 2 blokken per semester > zie 120’ op prijslijst en te betalen vóór                                                                                     

start !! E. hedend. mod. da. I betaalt volgens de 60’-opgave hierboven doch dat vergoedt 13 lessen i.p.v. 16 
* N.B. bij minder dan 4 cursisten per zgn. ‘blokje’ zal de prijs verhogen (!)—geen mogelijkheid tot toegevingen bij afwezigheden (!) 

F. Laatste repetitiesessies naar optredens toe, zijn in principe niet betalend>daaromtrent beslist de directie 

N.B. Wie de toelating heeft om de semestriële bijdrage te spreiden (ZIE ‘Betalingsmodaliteiten’) doet  

         dat op voorwaarde dat alle betalingen betreffende het 1-ste semester gebeuren vóór 31.12 en 

        die betreffende het 2-de semester vóór het einde van het lopende dansjaar.  



INSCHRIJVINGS- & BETALINGSMODALITEITEN 

I. HERINSCHRIJVING : 

     Leerlingen die reeds deel uitmaakten van onze vorige schoolbevolking 

                 

                delen vooraf hun volgende cursuskeuze mee (en ev. bijhorende vragen), bij voorkeur via e-mail 

                en zijn heringeschreven door storting of overschrijving vóór de start van hun eerste les  

     of repetitiesessie op rekening BE10 3840 0865 4104 van Carla Rabau, Jules Peurquaetstraat 13--  

                8400 Oostende. Duidelijk de naam van de leerling vermelden a.u.b. 

     (het verschuldigde bedrag = jaarbijdrage + semestrieële lesbijdrage)  

                 ZIE OOK ‘Belangrijke opmerkingen’ 

               Wie een zomervakantierepetitiesessie m.b.t. het nieuwe seizoen heeft, moet eerder in orde zijn!  

                En wie cash wenst te betalen , zoekt daar best een afspraakmoment voor met de directie.                        

                

N.B. – Al deze leerlingen zijn vanaf hun eerste lesuur hoofdelijk verzekerd.                              

                     - Wie deze procedure niet volgt en dus de lessen volgt zonder zich in regel te stellen, moet 

                        beseffen dat hij/zij  o n v e r z e k e r d   is en dus op eigen risico werkt, zowel wat betreft 

  persoonlijke ongevallen als verantwoordelijkheid tegenover derden. De verzekerings- 

  maatschappij werkt uitsluitend met identiteitsopgaven en laat geen enkele uitzondering toe. 

   

II. NIEUWE  INSCHRIJVINGEN :  

A. – Wie zich reeds vooraf heeft aangemeld & wiens gegevens-fiche reeds is ingevuld:  

 1) kan betalen via overschrijving (ZIE hierboven I.) vóór de start van zijn/haar eerste les 

     indien de keuze reeds definitief is > d.i. wanneer de klasgroep werd besproken met de directie 

     N.B. – Ook deze leerling is vanaf het eerste lesuur verzekerd. 

 2) biedt zich voor één of meerdere proeflessen aan op één van de eerste lesdagen (ZIE pagina                        

                ‘Jaarkalender’ + ZIE OOK ‘Belangrijke opmerkingen’)      

                 - vraagt eventueel overleg aan met de directie      

       en van zodra de beslissing valt om de voorgestelde cursus(sen) te volgen wordt het verschuldigd               

                  bedrag geregeld via overschrijving (ZIE hierboven I.) 

           B. – Wie zich aanbiedt zonder vooraanmelding bvb. in de loop van het dansjaar: 

                      -  laat eerst de gegevensfiche invullen vooraleer er een proefles  kan worden gevolgd 

                                     (is tevens één van de “Corona ‘20”-maatregels) 

           -  volgt daarna dezelfde procedure als bij A.2  hierboven 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN : 

1. Betalingen : - de ontvangstdatum van de betaling is de datum waarop het bedrag op de rekening van 

     de balletschool staat 

  -  wie minimum twee cursussen volgt of met twee gezinsleden inschrijft, kan vanaf het   

     tweede inschrijvingsjaar de semestriële lesbijdrage eventueel spreiden over twee 

     evenredige delen  (ZIE ‘Prijslijst’ voor bijkomende voorwaarden)           

2. Proeflessen : - er kunnen ev. 2 proeflessen per cursus aangevraagd worden (N.B.--ll is niet verzekerd) 

   -  na de 2-de proefles betaalt de leerling het verschuldigd bedrag voor de definitief gekozen 

                            cursus(sen) door overschrijving//wie geen lid wordt, betaalt niet voor de genoten proeflessen 


