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Vlaamse Biodanzaschool – betalingsmogelijkheden en -voorwaarden 

Betalingsvoorwaarden 
 

• Bij betaling per keer kan je uiterlijk een week voorafgaand aan het weekend het bedrag per 
bankoverschrijving overmaken.  

• Wanneer je een weekend mist, betaal je 50% van het bedrag van het weekend aan de school 
en de resterende 50% wanneer je dit inhaalt (zie ook het schoolreglement).  

• Bij vooruitbetaling voor 1, 2 of 3 jaar kan je het betreffende bedrag uiterlijk een week 
voor aanvang van de gekozen periode per bankoverschrijving overmaken. 

 

De prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen aangerekend door onze 

leveranciers. 

Lidmaatschap IBF en administratie: € 50,- per kalenderjaar, steeds in januari te betalen. 

Ook studenten  die instappen op een moment dat het schooljaar al aangebroken is, betalen dit 
bedrag. 

Drukwerk opleidingsmodules: € 25,- per kalenderjaar, steeds in januari te betalen als je een 
papieren versie wenst. 

Ook studenten  die instappen op een moment dat het schooljaar al aangebroken is, betalen dit 
bedrag. 

Annuleringsregeling: 
 

Als je tussentijds stopt met de opleiding en je hebt voor een periode vooruit betaald, dan zal het 
resterende bedrag, min de korting van de weekends die je al gevolgd hebt, binnen 30 dagen na 
schriftelijke opzegging teruggestort worden. 

Betalingsmogelijkheden: 

31 opleidingsweekends (28 modules + 3 seminars) gedurende 3 jaar, exclusief de twee 

vivenciële stages: 

1. per weekend:  170 € 
2. voor jaar 1 of jaar 2 (= 11 weekends -  module 1 t/m 10 + 1 seminar of module 11 t/m 20 + 1 

seminar met een korting van 220 €): 1650 € (in 1 keer te betalen) 
3. voor jaar 1+2: (= 22 weekends – met een korting van 300 €): 3000 € (in 1 keer te betalen) 
4. voor jaar 3: (= 9 weekends – module 21 t/m 28 + 1 seminar – met een korting van 130 € ): 

1400 € (in 1 keer te betalen) 
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Bijdrage voor externe deelnemers : 
 
170 €/weekend + 15 € indien deelname vrijdagavond 
20€: enkel deelname vrijdagavond 
 
Bijdrage voor afgestudeerde facilitators die een module herhalen: 
 
70 € /weekend + 15 € indien deelname vrijdagavond 
45€ /1dag (deelname enkel op zaterdag mogelijk) + 15 € indien deelname vrijdagavond 
 
Bijdrage voor afgestudeerde facilitators aan de Vlaamse Biodanzaschool die een module herhalen: 
 
60€/weekend 
 
Bankrekening: 

IBAN: BE06 9731 7276 5522 op naam van Vlaamse Biodanzaschool  

BIC: ARSPBE22 

 

Ik kies voor:   

o Betaling per weekend: € 170,- per keer 

o Betaling voor jaar 1: € 1650,- in 1 keer 

o  Betaling voor jaar 1+2: € 3000,- in 1 keer 

o  Betaling voor jaar 1+2+3: € 4400,- in 1 keer 

 
Ik verklaar dat ik de betalingsvoorwaarden en annuleringsregeling gelezen en aanvaard heb. 
 

Naam: …………………………………………………………. Datum: …………………………… 

Handtekening: 
 

 

 

Ook goed om te weten:  

- Het is fijn als deelnemers afspreken om samen te rijden.  

- Tijdens de maaltijden delen we wat iedereen voor lekkers meebrengt.  

De ruime eetkeuken beschikt over koelkasten en elektrisch fornuis met klassieke oven. 

- Het weekend begint op zaterdag om 10u en eindigt op zondag om 18u. Soms starten we op 

vrijdagavond met een vivencia. Bekijk de kalender hiervoor. 

- Je overnachting betaal je ter plaatse. 

- Bij Franceska kan je de overnachtingen boeken en ze geeft je ook graag  alle informatie over 
samenrijden. 


