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                       Teaching Member ROYAL ACADEMY of DANCE 
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      Lessen in: 
        Peuter/Kleuterdans 
        Kinderdans 
        Klassiek ballet 
        High Heels 
        Funky West-end jazzdanc

Aanmeldingsformulier cursusjaar 2021 – 2022 
Het nieuwe cursusjaar begint op maandag 29 augustus 2022 en zal eindigen in juni 2023. 
De kosten voor de lessen kunnen per 3 maanden, 5 maanden of per jaar voldaan worden. Een cursusjaar bestaat uit tien 
maanden. Het lesgeld bedraagt per maand: 
 

Peuters-3 / Kleuters-4 / Kleuters-5 45 minuten € 22,00 
Primary en Grade 1 t/m 8 60 minuten € 28,00 
Klassiek volwassenen sept. t/m nov.      € 119,00  
 jan. t/m mei € 172,00 

Klassiek vrije lessen niv. 1, 2  1 ¼ uur € 30,00 
Klassiek vrije lessen niv. 3, 4 Intermediate / advanced 1 ¼ uur € 30,00 

Hiphop 1 1 uur € 26,00 
Hiphop 2 en 3 1 uur € 28,00 
Afro, house and dance hall 1 uur € 30,00 
Funky West-end Jazz 1 ¼ uur € 30,00 
Modern Jazz jongeren 1 uur € 30,00   

 
Voor elke les die Dorris niet zelf geeft dienen minimaal 8 leerlingen te zijn. Bij minder leerlingen zal de les korter of duurder 
zijn. Indien er meer dan één les in de week gevolgd wordt, zijn de lessen goedkoper. De vierde les is voor € 10,- per maand.  
Ook voor gezinsleden is er een korting van 10%. 
De balletkleding verschilt per class en dient in overleg met de docente te worden aangeschaft. 
De school als mede de docenten zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of ongevallen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorris v.d. Pol -Titulaer 

 

Datum van inschrijving         ____________________ 
 
Ondergetekende,  ❑ meerderjarige cursist ❑ ouder of voogd van de minderjarige leerling 

voornaam leerling ____________________  achternaam leerling _____________________________ 

e-mailadres (leerling of ouder/voogd) ___________________________________________________________ 
(voor leerlingen jonger dan 12 jaar graag mailadres van de ouders/verzorgers) 

geboortedatum _____________________ 

adres ___________________________________________________________ 

postcode  _____________________ woonplaats _____________________ 

telefoon thuis _____________________ telefoon anders _____________________ 

GSM leerling _____________________ GSM ouders _____________________ 

geeft zich op voor les _____________________ lesdag _____________________ 

geeft zich op voor les _____________________ lesdag _____________________ 

geeft zich op voor les _____________________ lesdag _____________________ 

Ik betaal per:  ❑ 3 maanden ❑ 5 maanden  ❑ geheel jaar 
 
bevestigt hiermee de deelname aan balletcursus 2022 - 2023 en neemt een opzegtermijn van 1 maand in acht 
(uitschrijving dient te geschieden met een uitschrijvingsformulier). 
Het lesgeld dient de eerste les van het kwartaal, halfjaar of geheel cursusjaar (5% korting) te worden voldaan. 
Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. 
 
Handtekening __________________________________________________________ 

Lessen in: 
Peuter/Kleuterdans 
Kinderdans 
Klassiek ballet 
High Heels 
Funky West-end jazzdance 
Modern jazz 
Hiphop 

 

Aanmeldingsformulier cursusjaar 2022 – 2023 

 

http://www.balletendancestudiodorristitulaer.nl/
mailto:balletstudiodorristitulaer@live.nl


 

 

 


