
Seizoen 2020-2021 
Start 7 september 2020 
 
 
STUDIO RECHTESTRAAT  
Rechtestraat 26b, Eindhoven 
 
MAANDAG 
09.30-10.30 uur jazz volw. gevorderd 
11.00-12.00 uur grondbarre (blokken) 
16.45-17.30 uur dansmix 5-6 jr. 
17.45-18.05 uur spitzentechniek beg. 
18.05-18.30 uur spitzentechniek gev. 
18.30-19.30 uur klassiek volw. gevorderd 
19.30-20.45 uur klassiek volw. gevorderd plus 
20.45-21.45 uur jazz volw. gevorderd 
 
DINSDAG 
09.30-10.30 uur jazz 60+ 
10.45-11.45 uur klassiek volw. beginners 
12.00-12.30 uur spitzen 
12.45-14.00 uur klassiek volw. gevorderd 
16.00-17.00 uur klassiek 7-9 jr. 
17.00-18.00 uur klassiek 9-11jr. 
18.00-19.00 uur klassiek volw. beg/gev. 
19.00-20.00 uur hiphop volw. 
20.00-21.15 uur jazz volw. gevorderd plus 
21.15-22.15 uur modern volw. beginners 
 
WOENSDAG 
09.00-10.00 uur jazz volw gevorderd 
10.00-11.00 uur klassiek volw gevorderd 
11.00-11.40 uur peuterdans met ouder 2-3½ jaar 
13.30-14.15 uur kleuterdans 3½-4 jr. 
14.15-15.00 uur dansmix 5-6 jr. 
15.00-16.00 uur jazz 7-9 jr. 
16.00-17.00 uur jazz/urban 10-12 jr. 
17.00-18.00 uur jazz 12-15 jr.  
18.00-19.00 uur modern volw. ver gevorderd 
19.00-20.15 uur modern volw. ver gevorderd 
20.15-21.15 uur jazz volw. gevorderd 
 
DONDERDAG 
09.30-10.30 uur jazz volw gevorderd 
16.45-17.45 uur klassiek 11-14 jr. 
17.45-19.00 uur klassiek 14-17 jr. (spitzen) 
19.00-20.15 uur klassiek volw. ver gevorderd 
20.15-21.30 uur jazz volw. ver gevorderd 
 
 
 

VRIJDAG 
10.15-11.30 uur modern volw. gevorderd 
16.00-17.00 uur modern 10-14 jr. 
17.00-18.00 uur jazz 15-18 jr. gevorderd 
18.00-19.00 uur modern 15-18 jr. gevorderd 
19.00-20.15 uur modern volw. gevorderd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATERDAG 
09.00-10.00 uur pilates volw. 
10.00-11.15 uur modern volw. ver gevorderd 
11.15-12.45 uur Dansgroep Valentijn 
14.00-15.00 uur hiphop 7-11 jaar 
15.00-16.00 uur hiphop 12-16 jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIO WOENSEL 
´t Trefpunt,  Belgiëplein 20, Eindhoven 
 
MAANDAG 
19.00-20.00 uur klassiek volw. beginners 
20.00-21.15 uur jazz volw. gevorderd 
 
VRIJDAG 
16.00-17.00 uur klassiek 7-9 jr. 
17.00-18.00 uur klassiek 9-12 jr. 
18.00-19.00 uur klassiek 12-15 jr. 
19.00-20.00 uur klassiek 15+ jr. (spitzen) 
 
 
 
STUDIO  VELDHOVEN 
Sportcomplex de Atalanta,  
De Dom 9, Veldhoven 
 
DINSDAG 
16.00-17.00 uur klassiek 7-10 jr. 
17.00-18.00 uur klassiek 10-14 jr. 
 
DONDERDAG 
18.30-19.30 uur  jazz volw. gevorderd 
 
 

DOCENTEN 
Judith Peters- de Vos, Floor de Best,  
Saskia van Gool, Dimitra Kolokouri,  
Naomi Jansen, Marleen Manders, 
Jasmijn Grooten 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAKANTIEROOSTER (onder voorbehoud) 
Herfstvakantie 18 t/m 25 oktober 2020 
Kerstvakantie 20 december t/m 3 januari 2021 
Carnavalsvakantie  14 t/m 21 februari 2021 
Pasen maandag 5 april 2021 
Meivakantie 25 april t/m 9 mei 2021 
Hemelvaart  donderdag 13 mei 2021 
2e Pinksterdag 24 mei 2021 
Zomervakantie 11 juli t/m 5 september 2021 
 
LESGELD PER TERMIJN 
Volg je meerdere lessen of volgen meer personen uit 
één gezin les, dan ontvang je korting! 
 

1x per week Kosten per maand 
25 minuten €14,00 
45 minuten €21,50 
60 minuten €29,00 
75 minuten €35,70 
2x 45 minuten €38,70 
45 + 60 minuten €45,45 
2x 60 minuten 52,20 
60 + 75 minuten €58,25 
2x 75 minutes €64,25 
45 + 2x 60 minuten €67,55 
3x 60 minuten €73,95 
45 + 2x 75 minuten €78,95 
4x 60 minuten €80,00 
Losse les €11,00 
Eenmalig inschrijfgeld €10,00 
Strippenkaart 5x €47,50 
Strippenkaart 10x €95,00 

 
1e termijn = 4 maanden sept-okt 
2e termijn = 3 maanden jan-mrt 
3e termijn = 3 maanden apr-jun 
10% korting: 2 lessen of 2 uit één gezin 
15% korting: 3 lessen of 3 uit één gezin 
Onbeperkt vanaf 4 of meer lessen 
 
BETALING 
Vóór aanvang van een nieuw betalingstermijn 
ontvang je een digitale nota. Betaling kan geschieden 
op de volgende wijzen: 

 Bank/giro 
 Automatisch incasso 
 Contant 

De lesgeld overeenkomst geldt voor de duur van één 
termijn. Bij tussentijdse inschrijving geldt de 
overeenkomst voor de duur van de resterende termijn. 
Wegens inflatiecorrectie zijn we genoodzaakt het 
lesgeld jaarlijks iets te verhogen. 
 
OPZEGGEN VAN DE LESSEN 
Opzeggen van de lessen moet voor aanvang van het 
volgende betalingstermijn gebeuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE OPMERKINGEN 
 Roosterwijzigingen vinden alleen plaats onder 

bijzondere omstandigheden. 
 Bij verhindering, of wanneer de les door een 

feestdag komt te vervallen, is het mogelijk om 
die les op een ander moment binnen dezelfde 
termijn in te halen (via de webapp) 

 Het is niet mogelijk om bij verzuim lesgeld te 
retourneren. 

 Het verdient aanbeveling om een eventuele 
blessure te melden bij de docent zodat daar 
rekening mee gehouden kan worden in de les. 

 De leiding van Balletstudio Valentijn 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij 
diefstal of verlies van eigendommen. 

 Als het lesgeld niet tijdig wordt ontvangen, 
krijgt men een aanmaning met €10,00 
administratiekosten. 

 
 
CONTACT OVER DANSLESSEN 
Rechtestraat 26b, 5611 GP Eindhoven 
06-10011587 
info@balletstudiovalentijn.nl 
www.balletstudiovalentijn.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Volg ons ook op Instagram en Facebook! 
Balletstudio Valentijn plaatst beeld- en geluidsmateriaal 
van cursisten voor publicitaire doeleinden. Wanneer wij 
foto's en/of video's publiceren vragen wij eerst de 
toestemming van de cursist. Indien de cursist jonger 
dan 16 jaar is, vragen wij de toestemming van de 
ouders. Indien u toestemming geeft voor het plaatsen 
van foto's en/of video's, kunt u deze toestemming op 
een later moment weer intrekken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor informatie en afspraken over (sport) massages: 
info@balletstudiovalentijn.nl - 06-52849149 


