Jaarbrochure 2019- 2020
PUUR! Dans voor mensen met een beperking
KvK nummer 63919435
BTW nummer NL855453448B01

Lesrooster 2019-2020
Groep
Kinderdans
Streetdance 1
Streetdance 2
Streetdance 3

Tijden
17:45 – 18:30
18:30 – 19:30
18:30 – 19:30
19:30 – 20:30

Plek
Podiumzaal
Aula
Podiumzaal
Podiumzaal

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie 2019
Kerstvakantie 2019- 2020
Voorjaarsvakantie 2020
Meivakantie 2020
Zomervakantie 2020

12 t/m 20 oktober 2019
14 december 2019 t/m 5 januari 2020
22 februari t/m 1 maart 2020
25 april t/m 10 mei 2020
Vanaf 4 juli 2020

Proeflessen
Bij PUUR! is voor nieuwe leerlingen de eerste les altijd een proefles. Deze is gratis en geheel
vrijblijvend. Een leerling kan ieder moment van het jaar instromen.
Afkoel plek
Omdat het bij iedereen wel eens voorkomt dat het een beetje druk in het hoofd wordt hebben
we een afkoel plek. Als een leerling wilt gaan zitten om even tot zichzelf te komen dan kan
dat. Ook kunnen de docenten aan hem/haar vragen om daar even te gaan zitten om rustig te
worden. Deze plek wordt aan het begin van het jaar aangewezen zodat iedereen weet waar
deze is.
Publiek
Wij willen het verrassingseffect bij een optreden zo groot mogelijk maken. Om deze reden
vragen wij ouders en/ of begeleiders om tijdens de lessen buiten de danszaal te wachten.
Natuurlijk kan er bij een proefles en in overleg bij een lastige situatie wel gekeken worden
door ouders en/ of begeleiders.

Tarieven
Voor aankomend jaar (2019-2020) gelden de volgende tarieven voor danslessen bij PUUR!:
Kinderdans (45 min)
Streetdance 18+ (60 min)*

€6,50 per les
€7,50 per les

€ 227,50 per jaar
€ 262,50 per jaar

*Prijs is inclusief BTW

Betalingen
Er zijn twee manieren om het lesgeld te betalen*:
Alleen mogelijk bij inschrijvingen vóór januari 2020
1) Het totale contributiebedrag dient in één keer overgemaakt te worden.
2) Het contributiebedrag dient in twee termijnen overgemaakt te worden.
Na het ontvangen van het ondergetekende inschrijfformulier ontvangt u een factuur met
daarop het openstaande bedrag voor de danslessen. Op het inschrijfformulier kan de keuze
voor betaling aangevinkt worden.

Privacy verklaring PUUR!
Wij verzoeken u bij het inschrijven van uw zoon/ dochter onze privacy verklaring goed door
te lezen. Op het inschrijfformulier staan een aantal keuzes welke ingevuld moeten worden.
Mochten er vragen zijn of wilt u iets toelichten dan mag u natuurlijk altijd contact met ons
opnemen via puurdans@gmail.com.

Contactgegevens PUUR!
PUUR! Dans voor mensen met een beperking
Eigenaresses:
Anouk Heuzen en Lotte Kon
Locatie danslessen:
Website:
E-mail:
Telefoon:
Postadres:
KvK nummer:
BTW nummer:

Suikerbergseweg 2, 6604 AE Wijchen
www.puurdans.nl
puurdans@gmail.com
0622273380
Venkelstraat 21, 6515 HX Nijmegen
63919435
NL855453448B01

