
 

 

Schoolreglement 

1. Men dient zoveel mogelijk rekening met de ander te houden. 

2. Bij het verlaten van de dansschool dient men dit zonder onnodig lawaai of 
overlast te doen. 

3. Men dient altijd gebruik te maken van de garderobe of kapstokken. 

4. Men dient meningsverschillen niet op de dansvloer uit te vechten, zodat an-
deren zich hier aan storen. 

5. Het is niet toegestaan om aan de geluidsapparatuur.  

6. Roken in het gebouw is niet toegestaan.  

7. Er zijn geen kledingvoorschriften, wel adviseren wij makkelijk zittende 
schoenen met een soepel zool. 

8. Het is niet toegestaan elkaar tijdens de dansles te weigeren om te dansen. 

9. Een ieder die tot last van anderen is, kan uit de school verwijderd worden 

10. Wij verzoeken iedereen de mobiele telefoons uit te zetten in de dansschoo.l 
tenzij u deze nodig heeft voor uw werk of oppas. Tijdens lesavonden zijn wij 
mobiel bereikbaar op nummer 06-29424634. 

11. Het lesgeld dient u uiterlijk vóór 15 december van dit jaar volledig te hebben 
voldaan. Daarna worden er administratiekosten in rekening gebracht 

 

 

 

 Leslocatie: 

 Wormer Vendelierrs 

 Knollendammerstraat 14 

 Wormer 
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DANSSEIZOEN 2021/2022 



De leukste les is nog steeds de dansles. 

Bij Michael en Ingrid zijn de danslessen een waar plezier. Een dansseizoen be-
staat uit 28 lessen en loopt van augustus tot ca. mei lessen wordt je in het 1e 
jaar de Engelse Wals, Tango, Quickstep, Cha Cha, Rumba en Jive geleerd. In 
de cursussen daarna komen daar nog de Slow Foxtrot, Weense Wals, Samba 
en Paso Doble bij. Behalve dat dansen een leuke bezigheid is, vinden wij het 
ook belangrijk dat je het gezellig bij ons hebt. Wij streven er dan ook zoveel mo-
gelijk naar onze cursisten naar leeftijdscategorie in te delen.   

 

Lesavonden : 

Donderdag 

19.30-20.30 Zumba 

20.45-2145    

       

Vrijdag 

19.15-20.15 Combi Klasse 

20.15-21.15 Topklasse 

21.15-22.15 Topklasse/Open Klasse  

(wijzigingen onder voorbehoud) 

 

STIJLDANSEN 

Het lesgeld van de stijldanscursus bedraagt € 225,00 per persoon 
voor 28 lessen van 1 uur. Wij verzoeken u om bij inschrijving mini-
maal  € 110,00 van het lesgeld te betalen rn het vollefige lesgeld 
uiterlijk 15 december te hebben voldaan. In termijnen betalen is 
mogelijk, bespreekt u dat vooraf even met ons. Voor het betalen in 
termijnen brengen wij € 5,00 administratiekosten per persoon in 
rekening. Het volledige lesgeld svp vóór 15 december 2021 vol            
doen. 

 

 

ZUMBA 

Is een workout op Latin muziek. Het verstevigt de spieren in je li-
chaam en door de opzet van de les wordt je hele lichaam getraind. 
De kosten voor 10 lessen van 1 uur bedragen € 75,00 en voor 20 
lessen van 1 uur € 140,00.  

 

SALSA 

In onze Salsacursus leer je naast Salsa ook Bachata, 
Merengue en Zouk. 

Een Salsacursus van 10 lessen kost € 90,00 per per-
soon 

 

 

Medaltest 

Elk seizoen wordt bij voldoende animo het stijldansen en de Salsa afgesloten 
met een medaltest. Wij huren dan een jury in die je danskwaliteiten komt beoor-
delen en of wij je de danspassen wel goed hebben aangeleerd. Dit is altijd een 
spannende, maar zeer gezellige avond. Ook dan zijn je relaties van harte wel-
kom. Deze avond wordt altijd afgesloten met de uitreiking van een certificaat met 
de door jou behaalde cijfers.  

 

Privélessen 

De mogelijkheid bestaat ook om privélessen voor een of meerdere dansen bij 
ons te boeken. De reden hiervoor kan zijn, dat je bijvoorbeeld een bruiloft of be-
drijfsfeest hebt of gewoon omdat je sneller wil leren dansen dan in groepsver-
band kan of omdat je aan wedstrijden deelneemt of wil deelnemen. Privélessen 
gaan altijd op afspraak voor minimaal 1 uur en maximaal 3 paren per uur. 
 

Informatie 

Mocht je meer informatie willen, dan kun je je vragen altijd aan ons stellen. Je 
kunt telefonisch contact met ons opnemen, e-mailen kan uiteraard ook. 

Op onze website vindt je veel meer informatie over de activiteiten in en van onze 
dansschool. 
 

 

Dansstudio Deminky’s Wormer 

M: 06-294 246 34 / 06-112 041 96 

E: info@dansstudiodeminkys.nl 

IBAN: NL64ABNA0547079796 

KVK: 34351251 

 

 www.dansstudiodeminkys.nl 
 


