
 

 

 

BACHATA 

DOMINICAN 

STYLE 

 

LESROOSTER OKTOBER - DECEMBER 2017 
MAANDAG 

NIVEAU TIJD LESDATA DUUR DOCENTEN LESLOCATIE 

 Beginners 2 20:00 - 21:00 *16/10, 30/10, 6/11, 

13/11, 20/11, 27/11 

6 lessen  

van 1 uur 

Gorkis 

Cindy/Tamar 

Plaza Danza 

Boterdiep 20ª 

Beginners 3 21:00 - 22:00 *16/10, 30/10, 6/11, 

13/11, 20/11, 27/11 

6 lessen  

van 1 uur 

Gorkis 

Cindy/Tamar 

Plaza Danza  

Boterdiep 20ª 
 

 WOENSDAG  

NIVEAU TIJD LESDATA DUUR DOCENTEN LESLOCATIE 

 Beginners 1 21:00 - 22:00 *18/10, 1/11, 8/11, 

15/11, 22/11, 29/11 

6 lessen  

van 1 uur 

Gorkis 

Cindy/Tamar 

Plaza Danza 

Boterdiep 20ª 
 

  ZONDAG 

NIVEAU TIJD LESDATA DUUR DOCENTEN LESLOCATIE 

Beginners 2 12:00 - 13:00  *22/10, 5/11, 12/11, 

19/11, 26/11, 3/12 

6 lessen  

van 1 uur 

Gorkis 

Tamar/Cindy 

Casa de la Música 

Gelkingestraat 38 

Intermediate 2 13:15 - 14:15 *22/10, 5/11, 12/11, 

19/11, 26/11, 3/12 

6 lessen  

van 1 uur 

Gorkis 

Tamar/Cindy 

Casa de la Música 

Gelkingestraat 38 

Beginners 1 14:30 - 15:30 *22/10, 5/11, 12/11, 

19/11, 26/11, 3/12 

6 lessen  

van 1 uur 

Gorkis 

Tamar/Cindy 

Casa de la Música 

Gelkingestraat 38 

Beginners 3 15:45 - 16:45 *22/10, 5/11, 12/11, 

19/11, 26/11, 3/12 

6 lessen  

van 1 uur 

Gorkis 

Tamar/Cindy 

Casa de la Música 

Gelkingestraat 38 

Vergevorderd 1 17:00 - 18:00 *22/10, 5/11, 12/11, 

19/11, 26/11, 3/12 

6 lessen  

van 1 uur 

Gorkis 

Tamar/Cindy 

Casa de la Música 

Gelkingestraat 38 

*Proefles. 

- In de herfstvakantie (23 oktober t/m 29 oktober) is er geen les. 
 

TARIEVEN 
 

PROEFLES STANDAARD STUDENTEN/ 

65-PLUSSERS  

KOPPELS NIEUW LID 

AANBRENGEN  

DOUBLE  

COURSE 

€5,- p.p. 

1 les à 1 uur 

€55,- p.p. 

6 lessen  à 1 uur 

€50,- p.p. 

6 lessen à 1 uur 

€50,- p.p. 

6 lessen à 1 uur 

€50,- p.p. 

6 lessen à 1 uur 

€100,- p.p. 

12 lessen à 1 uur 

 De proefles is 

gratis bij direct 

inschrijven en 

betalen 

Cursusgeld incl. 

proefles 

Op vertoon OV-

jaarkaart/ ID-

bewijs 

Als je je samen 

met danspartner 

inschrijft. 

Vaste cursisten 

die een nieuw lid 

aanbrengen 

2 niveaus  

gelijktijdig, voor 

snelle leerlingen 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
1. Bij inschrijving verplicht je je het volledige cursusgeld te voldoen. 2. De kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen 

en/of kortingen en worden niet met terugwerkende kracht verrekend. 3. Betaling van het gehele cursusgeld dient uiterlijk vóór aanvang van de 2
e
 les 

te geschieden, contant of door over te maken op rekening NL85 KNAB 0741 1970 06 t.n.v. El Bachatero (vermeld hierbij je volledige naam, 

niveau, tijdstip en seizoen). 4.Wanneer je de cursus voortijdig afbreekt door vakantie, ziekte, verhuizing, ongevallen etc. vindt geen restitutie van 
het cursusgeld plaats. 5. Cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 cursisten) en zo nodig worden groepen samengevoegd. In 

overleg met de cursisten kan besloten worden bij te weinig aanmeldingen de cursus één of twee weken uit te stellen of toch te laten plaatsvinden 

door het cursusgeld te verhogen of het aantal lessen te verminderen. Gaat een cursus niet door wegens te geringe belangstelling, dan wordt het 

cursusgeld teruggestort. 6. Als jouw niveau niet voldoende is voor de cursus die je hebt geboekt, dan behoudt El Bachatero het recht je naar een 

meer geschikte niveau te verplaatsen. 7. Als een cursist niet aanwezig kan zijn, wordt het op prijs gesteld dat hij of zij zich ten minste een dag van te 

voren afmeldt via het formulier ‘Lesafmelding’ op onze website www.bachatadansschool.nl 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele blessures, 

verwondingen etc. of eventuele vermissing of diefstal van eigendommen. 9. Wij verwachten dat de cursisten een goede persoonlijke hygiëne en 

verzorging in acht nemen. 10. Mededelingen worden op Facebook in de besloten groep van Bachateros bekend gemaakt.  

http://www.bachatadansschool.nl/


 


