
   

  

ID Dance • Zijpendaalstraat 5 • 6535 PS Nijmegen • Bankrekening NL14RABO01378.95.585 

KvK 09153099 • Telefoon 06 21 99 28 56 • Web www.id-dance.nl • E-mail info@id-dance.nl 

Algemene Voorwaarden 

Seizoen 2021-2022 

 

 

 

 

1. Kleding 

a) Voor het meeste dans- en sportplezier zijn goede schoenen, makkelijk zittende sport-/danskleding en een handdoek 

nodig. Bij kinderen en tieners is sport/danskleding verplicht. Schoentjes met rubberen zool mogen niet. Bij klassiek 

ballet dragen wij een balletpakje en roze balletschoentjes voor de jongste kinderen.  

Bij 6-8 jaar is een panty, een roze balletpakje en roze balletschoentjes verplicht. Bij de 8+ groepen dragen we een 

zwart balletpakje met panty en roze balletschoenen. Jongens kiezen de kleur zelf. 

b) Het dragen van een korte broek is wel toegestaan maar een kort (navel-buik) truitje niet.  

c) Het is niet toegestaan om ‘buiten-schoenen’ of sportschoenen met een zwarte zool in de zaal te dragen. 

 

2. Aansprakelijkheid 

ID Dance is niet verantwoordelijk voor blessures als gevolg van de gevolgde dans- en/of sportlessen. 

 

3. Kosten 

 

 

Kosten per leskaart van 10 weken 

Kinderdans/Funky jazz       €   75 

Breakdance/HipHop        €   75   

Klassiek en Modern        €   75   

Spitzenles Kids (30 minuten)       €   35 

Klassiek Volwassenen / Modern Volwassenen     €   80 

Musical (Hakoena@id-dance) 90 minuten     € 105  

Musical (Hakoena@ id-dance) MC Extra 120 minuten   € 140 

Peuterdans         €   75  

Selectie-uur (afhankelijk van leeftijd-groep)    €   77 /€  80  

LET OP: de lesweken van de onderstaande lessen wijken af van de bovengenoemde lessen:  

Yoga/Zumba/Streetjazz Volwassenen/HipHop volwassenen/Bodymix  €   80 

Spitzenles volwassen       €   55 

Een losse les kost € 8,50 en een proefles is gratis.  

 

Korting 

Bij aanschaf van een tweede kaart (een tweede gezinslid of een tweede les per week) krijg je 10% korting op de 

goedkoopste kaart. Voor de derde kaart geldt een korting van 15% onder dezelfde voorwaarden en op een vierde 

of meerdere kaarten 20% korting. Let op: de korting geldt niet voor een spitzenles. 

  

a) Als de betaling van de kaart, om welke reden dan ook, achterwege blijft, kent ID Dance zich het recht toe om de 

betreffende danser(es) de deelname aan de les te weigeren. 

b) Je kunt altijd een les missen want je mag een gemiste les in overleg inhalen bij een andere les. Afmelden is hierbij 

verplicht. 

c) ID Dance geeft geen geld van betaalde leskaarten terug. 

d) Opzeggen (per mail of brief)  moet een maand voor het starten van een nieuwe leskaart. 

 

4. Overige regels 

a) Als je niet aanwezig kunt zijn tijdens een les, dan moet dit vooraf gemeld worden. Alleen dan kan een les –in 

overleg- worden ingehaald. Afmelden kan mondeling, telefonisch (app) of per email. 

b) Tijdens de danslessen moet iedereen zich dusdanig gedragen zodat anderen hier geen hinder van ondervinden. 

Respect en samenwerken staan hoog in het vaandel. 

c) Om de lessen zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen op tijd in de les is. 

d) Om het gezellig in de dansschool te houden, kent ID Dance zich het recht toe om de toegang tot de dansschool te 

weigeren als gedrag als hinderlijk wordt ervaren of als de algemene regels niet worden nageleefd. 

e) Tijdens de dans/sportlessen is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. 

f) ID Dance is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Laat ze dus zoveel mogelijk 

thuis! Zet je fiets goed op slot en vast aan het rek. 

g) Geen kauwgom of ander snoep voor/tijdens de les. Een traktatie is natuurlijk iets anders. 

h) Tijdens de danslessen worden er foto’s gemaakt ter promotie van onze site. Als je daar bezwaar tegen hebt, 

verzoeken wij je dit uitdrukkelijk kenbaar te maken. Dit kan op het aanmeldingsformulier of per mail. 

We werken bij ID Dance met een leskaart die automatisch wordt afgeschreven. Dit gebeurt op: 

20 september (kaart 1) - 20 december (kaart 2) - 20 maart (kaart 3) - 20 juni (kaart 4) 
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JAARPLANNER 2021-2022 

Voor in je agenda - Lesdata tot juli 2022  

Kinderdans/funky 

dance/jazz/breakdance/klassiek/hiphop/yoga/modern/musical/peuterdans  

Kaart 1  WEEK 36-37-38-39-40-41-42-44-45-46  (6 september t/m 21 november)  

Kaart 2  WEEK 47-48-49-50-51-02-03-04-05-06  (22 november t/m 13 februari)  

Kaart 3  WEEK 07-08-10-11-12-13-14-15-16-18  (14 februari t/m 8 mei)  

Kaart 4  WEEK 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28  (9 mei t/m 17 juli)  

 

Bodymix/Zumba 

Kaart 1  WEEK 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 (6 september t/m 14 november) 

Kaart 2  WEEK 46-47-48-49-50-51-01-02-03-04 (15 november t/m 30 januari)  

Kaart 3  WEEK 05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 (31 januari t/m 10 april) 

Kaart 4  WEEK 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24  (11 april t/m 19 juni) 

Kaart 5  WEEK 25-26-27-28 4 lessen   (20 juni t/m 24 juli) 

Herfstvakantie    25 oktober t/m 31 oktober 2021 

Kerstvakantie    24 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie   28 februari t/m 6 maart 2022 

Meivakantie    25 april t/m 1 mei 2022  
Op veel scholen is de week erna ook vakantie, maar wij gebruiken deze 

uren voor het voorbereiden en passen van kostuums 

     

ID Dance Zomervakantie 18 juli tot en met 4 september 2022  

 

• Op Goede Vrijdag wordt er gewoon les gegeven.  

• In de week van 2e Paasdag (18 april) is er op maandag geen les, maar treden deze 

groepen in deze week op bij de verzorgingshuizen (zowel in Nijmegen als in Lent). De 

volwassen lessen worden ingehaald (in overleg). 

• In de week van 2e Pinksterdag (6 juni) gaan de lessen gewoon door en wordt de volwassen 

les ingehaald (in overleg).  

STICHTING LEERGELD en MEEDOEN-REGELING 

ID Dance werkt al jaren samen met Stichting Leergeld en sinds 2020 met de gemeente 

Nijmegen voor de MEEDOEN-regeling. Wil je informatie hierover? Bel of mail ons. 


