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▪ KABOUTERDANS

▪ KLEUTERDANS

▪ KLASSIEK BALLET 

▪ MODERN 

▪ HIPHOP 

▪ AFRO DANCE

▪ JAZZBALLET 

▪ STREETDANCE 

▪ STEP & DANSCONDITIE

▪ DIVERSE WORKSHOPS

  

www.jazzdansschool.nl
jazzdansschoolberthahuls@hetnet.nl
 
 jazzdansschool Bertha Huls
 @jazzdansschool

ALGEMENE VOORWAARDEN

• Inschrijving tot schriftelijke opzegging.

• Betaling uitsluitend per machtiging.

• Afschrijving vindt plaats op 1 september en 

1 februari. (afmeldingen moeten 14 dagen 

voor deze datum binnen zijn).

• Machtiging en lidmaatschap eindigt alleen 

schriftelijk.

• Cursusjaar is van september tot en met juni 

(schoolvakanties uitgesloten).

• Restitutie lesgeld niet mogelijk.

• Adreswijzigingen e.d. schriftelijk doorgeven.

• Elke 2e en/of volgende les altijd 20% korting.

• Voorgeschreven danskleding verplicht.

• Het kan zijn dat er foto- en video-opnames 

gemaakt worden tijdens de lessen. 

De dansschool behoudt zich het recht voor 

deze beelden te gebruiken in publicitaire uitingen.

• Het is verboden het lesmateriaal van de 

choreograaf , verbonden aan de dansschool te 

gebruiken voor optredens elders, of op internet 

te plaatsen. (Intellectueel eigendomsrecht.)

• Bij het niet naleven van de algemene regels, 

behouden wij het recht u de les te weigeren.



REGELS IN DE LES
•  Sieraden uit/af 
•  Haren vast
•  Kauwgom uit
•  Mobieltjes uit
•  Voorgeschreven kleding aan
•  Uitsluitend waterfl esjes in de zaal

Er kunnen dit seizoen wijzigingen in het lesrooster plaatsvinden.

Het is verboden het lesmateriaal van de choreograaf die verbonden is aan onze dansschool te gebruiken voor optredens elders. 

Ook mag er geen beeld/fi lmmateriaal zonder toestemming op internet worden geplaatst, i.v.m. intellectueel eigendomsrecht. 

Bij het niet naleven van deze regels behouden wij het recht u de les te weigeren.

PRIJSLIJST SEIZOEN  2015-2016
   ½ SEIZOEN 1/1 SEIZOEN
4 en 5 jaar  € 100,-  € 190,-
6 - 12 jaar   € 110,-  € 210,-
12-16 jaar   € 115,-  € 220,-
16+ jaar   € 120,-  € 230,-
5 kwartier les 6-16 jaar € 130,-  € 270,-
5 kwartier les16+  € 150,-  € 290,-
Selectie   € 190,-  € 370,-
Korte cursus van 10 lessen €   70,-  
Elke 2e en volgende les = 20% KORTING. 

Betaling geschiedt door middel van machtiging.

IBAN: NL06RABO0306245728  |  Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

HOUTMOLENSTUDIO

Maandag
16.00-17.00 uur Hiphop jongens
17.00-18.00 uur Hiphop basisschool
18.00-19.00 uur Hiphop middelbare school
19.00-20.00 uur Streetdance 15+
20.00-21.30 uur Beatsliders

Dinsdag
17.00-18.00 uur Jazz 6-7 jaar
18.00-19.00 uur Jazz 8-9 jaar
19.00-20.00 uur Jazz 12-13 jaar
20.00-21.00 uur Dansconditie*

Woensdag
19.00-20.15 uur Modern gevorderd
20.15-21.30 uur Modern 16+

Donderdag
19.00-20.00 uur Afro dance 14+

Vrijdag
16.00-17.00 uur Klassiek 6-7 jaar
17.00-18.00 uur Klassiek 8-9 jaar
18.00-19.00 uur Klassiek 10-12 jaar
19.00-20.00 uur Klassiek 13-15 jaar

*= korte cursus (10 lessen)

PARKSTUDIO

Maandag
15.30-16.15 uur  Kabouterdans (2,5 jaar)*
16.15-17.30 uur Modern 10-12 jaar
17.30-18.45 uur Modern 13-15 jaar
18.45-20.00 uur Klassiek 16+
20.00-21.00 uur step

Dinsdag
16.00-17.00 uur Jazz 8-9 jaar
17.00-18.00 uur  Jazz 10-11 jaar
18.00-19.00 uur Spitzen 
20.00-21.00 uur Jazz volwassen

Woensdag 
09.30-10.30 uur Step
16.30-17.30 uur Klassiek 6-7 jaar
18.00-19.00 uur Jazz 14-15 jaar
19.00-20.00 uur Jazz 16+
20.00-21.00 uur Jazz volwassen

Donderdag
09.30-10.30 uur Step
16.00-16.45 uur Kleuters 4 jaar
16.45-17.30 uur Kleuters 5 jaar
17.30-18.30 uur Streetdance 10-12 jaar
18.30-19.30 uur Streetdance 12-13 jaar
19.30-20.30 uur Streetdance 14+
20.30-21.30 uur Streetdance 16+

Vrijdag
16.00-17.30 uur Midi selectie - contemporary
19.00-21.00 uur Lèfamm - contemporary

Zaterdag
09.30-10.30 uur Midi selectie - klassiek
10.30-12.30 uur Lèfamm - klassiek

KLEDING VOORSCHRIFTEN
PEUTERS   Makkelijk zittende kleding. (Kleur en model naar eigen voorkeur).
KLEUTERS   Balletpak en balletschoenen. (Kleur en model naar eigen voorkeur).
KLASSIEK   Zwart hemdmodel balletpak, witte panty en witte balletschoenen.
JAZZ   Zwart hemdmodel balletpak, zwarte jazzbroek en zwarte schoenen.
MODERN   Zwart hemdmodel balletpak, zwarte dansbroek en danspaws.
STREETDANCE/HIPHOP Zwart T-shirt, zwarte lange joggingbroek en zwarte danssneakers.
STEP   Gemakkelijk zittende kleding en SCHONE zaalschoenen.
SELECTIE   In overleg met docente.
Bij het niet nakomen van deze voorschriften houden wij het recht u de les te weigeren.

OPENINGSTIJDEN VAN DE BALIE TIJDENS DE LESSEN
  PARKSTUDIO  HOUTMOLENSTUDIO
Maandag  16.00-20.00 uur  17.00-20.00 uur
Dinsdag  16.00-20.00 uur  16.00-19.00 uur
Woensdag 15.30-20.00 uur  
Donderdag 16.00-20.00 uur  
Vrijdag  16.00-20.00 uur  16.00-19.00 uur
Zaterdag   09.30-13.30 uur
     Wijzigingen onder voorbehoud.

LEUK . . .
Dat je hebt besloten om les te nemen bij JAZZDANSSCHOOL BERTHA HULS.

De studio bestaat sinds 1981 en is bekend uit 
kranten en tijdschriften. Deze dansstudio is in 
Doetinchem en omstreken de beste op haar 
terrein. U kunt step-, ballet- en danslessen op 
beginners en gevorderd niveau volgen.

The Beatsliders is onze Urban-dansgroep en 
bestaat uit jongens en meisjes met ieder een 
eigen specialiteit.

Dansgroep Lèfamm is onze theaterdansgroep, 
geselecteerd uit talenten van de verschillende 
groepen van de dansschool. 
www.lefamm.nl


