Planeta Capoeira
Trainingstarieven 2018-2019
Jeugd 5 t/m 11 jaar – trainingen 45 min. Tot 1 uur
abonnement
1 x/week trainen
2 x/week trainen *
Jaar
€ 24,00/maand - € 240,00/jaar
€ 36,00/maand - € 360,00/jaar
Maand
€ 29,00/maand
€ 43,50/maand
Proef
€ 34,00 eenmalig
€ 51,00 eenmalig
e
* Voor de 2 training betaalt u 50% van het lesgeld, voor de 3e training 25% van het lesgeld

3 x/week trainen*
€ 42,00/maand - € 420,00/jaar
€ 50,75/maand
€ 59,50 eenmalig

Jeugd 12 t/m 17 jaar – trainingen 1 uur tot 1,5 uur
De jeugd van 12-17 jaar mag ondanks de eventuele langere trainingstijden en trainingsfrequentie per jaar gebruik maken van
bovenstaande jeugdtarief om de deelname aan sport door jongeren te stimuleren

Studenten (voltijds) – trainingen 1,5 uur (sommige locaties 1 uur en 15 minuten)
abonnement
Jaar
Maand
8-trainingen kaart
Losse les

1 x/week trainen
€ 25,50/maand - € 255,00/jaar
€ 29,25/maand
€ 58,50
€ 9,00

2 x/week trainen
€ 38,25/maand - € 382,50/jaar
€ 43,75/maand
€ 58,50
€ 9,00

Volwassenen/18 jaar en ouder - trainingen 1,5 uur (sommige locaties 1 uur en 15 min.)
abonnement
Jaar
Maand
8-trainingen kaart
Losse les

1 x/week trainen
€ 34,00/maand - € 340,00/jaar
€ 39,00/maand
€ 78,00
€ 12,00

2 x/week trainen
€ 51,00/maand - € 510,00/jaar
€ 58,50/maand
€ 78,00
€ 12,00

 GEEN inschrijfgeld verschuldigd
 een lesjaar bestaat uit (ruim) 10 lesmaanden. U betaalt enkel deze 10 lesmaanden
 Inschrijvingsmogelijkheden: volledig lesjaar of maandabonnement (maandelijks opzegbaar met 1 maand opzegtermijn).
Extra opties: voor de jeugd - proefabonnement (4 aaneengesloten lessen) & voor de volwassenen: 8-trainingen kaart
welke geldig is gedurende 11 weken, losse les zonder verdere verplichting
 Alle abonnementen lopen eind van het lesjaar automatisch af. U kunt verlengen indien gewenst
 Bij inschrijving voor de trainingen is deelname aan het graduatie festival verplicht voor alle leerlingen die langer dan 2
maanden ingeschreven staan. Kosten: jeugd €40,00/volwassenen €70,00
 betalingsmogelijkheden: automatische incasso, overschrijving/iDeal of contant (zie betalingsvoorwaarden)
 gezinskorting: een 2e, 3e lid etc. van hetzelfde gezin ontvangt 10% korting op het lesgeld voor het kleinste abonnement
 studentenkorting: studenten trainen met 25% korting op het volwassenen tarief
 bij inschrijving na aanvang van een trainingsperiode wordt enkel de resterende lesperiode berekend
 U-pas: met een geldige u-pas en een volledig tegoed krijgen leerlingen t/m 11 een max. korting van € 275,00 leerlingen
t/m 17 jaar € 325,00 & 18 jaar en ouder max. € 120,00. www.u-pas.nl
 Het Jeugdsportfonds: kan voor kinderen van 4 t/m 18 jaar de contributie/sportkleding vergoeden indien de ouders deze
niet kunnen betalen. www.jeugdsportfonds.nl
 Een volledig lesjaar bestaat gemiddeld uit 40 lesweken voor de jeugd & 43 lesweken voor de volwassenen. Afhankelijk
van de lesdag kan dit i.v.m. feestdagen per locatie verschillen
 Lesdata 2018-2019: 27 aug. 2018 t/m 7 juli 2019 (evt. inhaalles 8 t/m 14 juli) – Volwas. Wageningen starten 3 sept.2018
 NB: Tijdens SCHOOLVAKANTIES (jeugdlessen), Alg. erkende FEESTDAGEN & 1 nader te bepalen lesweek is er GEEN les!
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