Beste lezer,
Kom op dansles!
Kun je nog helemaal niet dansen of ben je een gevorderde danser of wedstrijddanser:
iedereen kan terecht bij Danscentrum Goetjaer in Etten-Leur.
Er wordt 7 dagen per week dansles verzorgd voor elk niveau. Van beginners tot aan
wedstrijddansers zijn er meerdere groepen per week. Een groot voordeel hiervan is dat
er veel inhaal-mogelijkheden zijn. Voor cursisten die werken in de zorg of in
ploegendienst zijn deze inhaalmogelijkheden heel prettig. Maar ook als je een keertje
ziek bent of op vakantie bent geweest.
Service
Als cursisten de les lastig vinden dan kunnen ze, zonder extra kosten, meerdere keren
per week komen. Er is altijd wel een parallelgroep waar je kunt komen dansen. En stel
dat je het gewoon fijn vindt om meer te bewegen, ook dan ben je van harte welkom. Je
mag, indien mogelijk, 2-3 keer per week dezelfde dansles volgen zonder extra kosten.
Dát is de extra service die Goetjaer aanbiedt!
Zijn er paren die eerder hebben gedanst, dan hoeven ze natuurlijk niet opnieuw te
beginnen bij een beginnersgroep. In dit geval kun je even contact opnemen om te
bespreken wat de beste instapmogelijkheden zijn.
Dansen is leuk
Dansles is leuk, het is de leukste les die er is. Het is fijn om er een gezellig en sportief
avondje uit van te maken. Hoofdzaak is dat je goed leert dansen, daarnaast is het
belangrijk dat het gezellig is en je je thuis voelt in deze sfeervolle dansschool met
airconditioning op een A-locatie.

Wij hopen je, in het nieuwe cursusjaar (weer), in de dansschool te zien.
Veel dansplezier,
Namens het hele team van “Danscentrum Goetjaer”,

Ruud Goetjaer
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Contactgegevens
Danscentrum Goetjaer B.V.
Adres:
van Bergenplein 17
4871 CD Etten-Leur
Telefoon:
06-54775280
Internet:
www.goetjaer.nl
e-mail:
ruud@goetjaer.nl
Bankrekening: NL52 INGB 0006 6257 36

FDO-gediplomeerd
Gecertificeerd FDO-opleider + IDTA opleider
Engels Highly Commended gediplomeerd
Nationaal en Internationaal jurylid (IDSF).
Tevens beschikbaar voor wedstrijdtraining en beroepsopleiding voor danslera(a)r(es).
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Danscentrum Goetjaer
Danscentrum Goetjaer in Etten-Leur, bestaat al sinds 1985. Het is een dansschool waar
dansles wordt verzorgd door een volledig gediplomeerd team. Naast de reguliere
danslessen aan beginners en gevorderden, is er ook wedstrijdtraining, Dance for one,
Salsa, Rock & Roll en Tropical dance. Tevens bestaat er ook de mogelijkheid voor het
volgen van de beroepsopleiding voor danslera(a)r(es).
Ruud Goetjaer is voormalig hoofdklasse wedstrijddanser. Zowel bij de amateurs als bij
de professionals heeft hij bij de absolute top van Nederland gedanst. Hij is nu jurylid
voor grote landelijke en internationale danswedstrijden. Daarnaast is Ruud
internationaal gecertificeerd opleider en examinator van dansdocenten.

Inschrijving voor dansles
Je kunt inschrijven via onze site www.goetjaer.nl of je kunt ons even bellen
op 06-54775280. Na inschrijving ontvang je via e-mail een bevestiging van ons.
Wanneer je zeker weet dat je op een bepaalde club wilt dansen, wacht dan niet te lang
met inschrijven. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Het is mogelijk dat een club te
druk wordt en er niet meer voor deze club kan worden ingeschreven!
Heb je aan het einde van de cursus het gevoel dat je het moeilijk vond, dan bestaat de
mogelijkheid, om dezelfde cursus opnieuw te doen voor de helft van het cursusgeld!

Algemene Informatie
Opbouw van de cursus
Elke cursus bestaat uit 30 lesweken. Het eerste lesjaar wordt de cursus Brons genoemd.
Hierna komt de cursus Zilver en vervolgens komt de cursus Goud. Na de cursus Goud
kun je doorgaan naar de afdeling Sportklasse.
Deze afdeling is vergelijkbaar met andere vormen van actieve sportbeoefening waarin je
de mogelijkheid hebt om deel te nemen aan regionale en landelijke danswedstrijden.
Sportklasse wordt onderverdeeld in div. niveaus van Topklasse 1 t/m Topklasse 5.
Als beginnend cursist kun je je ook inschrijven voor een kennismakingsperiode van 12
lesweken. Blijkt dat je het dan heel leuk vindt, dan kun je doorgaan met het 2e deel van
de cursus Brons van 18 lesweken.
Omdat er bij ons 7 dagen per week dansles wordt gegeven, zijn er zeer ruime
keuzemogelijkheden om de lessen te volgen. Ook inhaallessen zijn hierdoor geen
probleem.
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Wat leer je op de cursus
Bij de cursus Brons maak je kennis met 6 dansen: de Quick Step (Foxtrot), Engelse
Wals, Tango, Cha Cha, Rumba en de Jive.
Op de cursus Goud komen daar de Slow Foxtrot en de Samba bij.
Inhaallessen

Wanneer je een les bent verhinderd, dan kun je deze les, indien mogelijk, inhalen op een
andere dag. Meestal zijn er een aantal parallelclubs.
Voortijdig stoppen van de cursus
Bij ziekte of langdurige afwezigheid wordt het betaalde cursusgeld gereserveerd voor
het daaropvolgende cursusjaar. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
Wisselende diensten? Geen Probleem
Voor cursisten die in hun werk te maken hebben met wisselende diensten, hebben wij de
volgende oplossing: wij vinden het geen probleem wanneer je wekelijks wisselt van
lesdag.
Moeilijk of gemakkelijk
Als je de lessen moeilijk vindt, dan kun je, zonder extra kosten, meerdere keren per
week komen.Vind je dat de lessen te eenvoudig zijn en je eigenlijk meer zou willen
leren, dan is het eventueel mogelijk om over te stappen naar een hogere cursus.
Heb je al eerder gedanst?
Als je al eerder dansles hebt gehad, dan hoef je natuurlijk niet van voor af aan te
beginnen. In dit geval kun je een afspraak met ons maken, zodat wij een duidelijk
advies kunnen geven, welke club het beste bij je past. Wij geven les aan elk niveau; van
beginners tot aan dansdocenten.
Kleding en schoeisel
Vaak wordt ons gevraagd: “wat moeten we aantrekken?” Wij zijn van mening dat je je
op de eerste plaats op je gemak moet voelen. Voor de een betekent dit voor de dame een
jurk en voor de heer een colbert en de ander zal graag in vrijetijdskleding komen. Op
balavonden echter willen wij graag dat iedereen in gepaste kleding verschijnt.
Wat betreft het schoeisel het volgende; leren zolen zijn glad, dikke rubber zolen zijn
stroef. Probeer iets te vinden dat hiertussen in ligt. Wanneer je geïnteresseerd bent in
dansschoenen, dan kun je ook hiervoor bij ons terecht.
Vrij-Dansen
Er is 1x per 2 weken op zaterdagavond Vrij-dansen, een gezellig avondje uit waar je
alles wat je hebt geleerd in praktijk kunt brengen.
Danstest
De danstest is elk jaar weer een heel leuke gebeurtenis. Logisch, want welk examen
mag je met z’n tweeën doen, met gezellige muziek en een hele fanclub erbij?
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Het is het leukste examen van Nederland. De danstest is overigens niet verplicht. Je
doet het alleen als je het leuk vindt.
Wedstrijdtraining en beroepsopleiding
Wij zijn aangesloten bij de NADB en bij de NDO. Onze paren kunnen aan
danswedstrijden deelnemen, die georganiseerd worden door of onder auspiciën staan
van beide dansbonden.
Je kunt bij ons ook terecht voor privélessen en opleiding voor danslera(a)r(es).
Duur van de cursus en de les
Brons t/m Sportklasse zijn cursussen van 30 lesweken.
Een kennismakingscursus duurt 12 weken en het 2e deel duurt dan nog 18 weken
(= samen de cursus Brons).
De lessen duren 1 uur en 10 minuten incl. 10 minuten pauze.
Privé groepen
Als je met een groepje vrienden bent of je komt met familie voor bijv. een bruiloft en je
wilt als groepje apart een cursus, dan zijn hier ook ruime mogelijkheden voor. Wij
bieden een privé cursus op een dag en tijdstip dat er een zaal beschikbaar is. Dit kan
gedurende het gehele jaar worden gestart.
Korte cursussen van 10 lesweken:
•

Dans-41 (Dance for one): (voor volwassenen)
Bekend van radio en tv. “Hart van Nederland” van SBS6 heeft onze school
bezocht voor deze, door ons verzonnen en ontwikkelde dansstijl. Hier leer je
stijldansen waar je geen danspartner voor nodig hebt.

•

Tropical dance:
“You’re only one workout away from a good mood” Laat je verleiden en dans
mee op exotische klanken. Geen ervaring vereist en geschikt voor alle leeftijden.
Maar pas op, eenmaal begonnen, krijg je er geen genoeg van!

•

Diversen:
Regelmatig organiseren wij korte cursussen zoals een cursus Houding &
Techniek, Opfriscursus, Swing, Rock & Roll, American Smooth etc.

Overige mededelingen:
• je krijgt, indien je hiervoor aanmeldt, maandelijks via e-mail een nieuwsbrief.
• Je kunt vóór en ná de les gezellig wat blijven drinken.
• Wanneer je tijdens een voorafgaande les binnenkomt, probeer dan de les niet te
verstoren door over de dansvloer te lopen.
• De variaties in de dansen worden jaarlijks aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen op dansgebied.
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Kosten 2019-2020
Brons t/m Sportklasse:
• Er is geen inschrijfgeld.
• Het cursusgeld kan worden betaald in 1 termijn: op of voor de 1e les.
• De cursussen van 30 weken kunnen ook worden betaald in 2 termijnen: op of
voor les 1 en op of voor les 15. Op deze manier is het cursusgeld iets duurder.
Betaling in 1 termijn:
• Kennismakingscursus:
o 1e deel
o 2e deel
• Brons:
• Zilver:
• Goud:
• Sportklasse:

€ 110,€ 170,€ 250,€ 260,€ 270,€ 280,-

per persoon
per persoon
per persoon
per persoon
per persoon
per persoon

(12 lesweken)
(18 lesweken)
(30 lesweken)
(30 lesweken)
(30 lesweken)
(30 lesweken)

Betaling in 2 termijnen:
• Brons:
• Zilver:
• Goud:
• Sportklasse:

2 x € 135,2 x € 140,2 x € 145,2 x € 150,-

per persoon
per persoon
per persoon
per persoon

(30 lesweken)
(30 lesweken)
(30 lesweken)
(30 lesweken)

Dance for one, Formation
Deze cursussen van 10 lessen kosten € 85,- per persoon.

Er is geen inschrijfgeld.

Tropical Dance
Deze cursussen van 10 lessen kosten € 75,- per persoon.

Er is geen inschrijfgeld.

Privélessen
Een losse privéles kost vanaf € 65,- per paar. Bij 2 paren tegelijk kost het € 45,- per
paar. Bij 3 paren kost een privéles € 35,- per paar.
Privé-groepen
Bij minimaal 6 paren kost een cursus van 5 lessen € 50,- per persoon.
Opleiding
Privéles voor opleiding tot dansleraar bedraagt € 85,- per persoon per lesuur. Een les
met 2 personen kost € 65,- per persoon per lesuur. Vanaf 3 personen kost het € 50,- per
persoon per lesuur. Een lesuur duurt 55 minuten.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemeen
Tijdens het bezoek aan Goetjaer mogen geen zelf meegenomen drank of etenswaren worden
genuttigd.
Elke deelnemer zal de faciliteiten van Goetjaer geheel op eigen risico volgen. Kosten van enig
ongeval of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald
worden op Goetjaer. Goetjaer zal geen enkele claim accepteren.
Elke bezoeker is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies,
vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan
Goetjaer niet aansprakelijk gesteld worden.
Door de bezoeker berokkende schade is op de bezoeker verhaalbaar op grond van de wettelijke
aansprakelijkheid.
Lesgeld
Het overeengekomen bedrag aan lesgeld wordt ook betaald als de cursist enige tijd geen gebruik
maakt van de faciliteiten van Goetjaer. Uitzonderingen zijn slechts dan mogelijk als Goetjaer
hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
Afmelden van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
Goetjaer is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de toegang tot het gebouw
te ontzeggen. Indien de bezoeker de instructies en/of reglementen overtreedt, heeft Goetjaer het
recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van het betaalde lesgeld.
De openingstijden worden door Goetjaer vastgesteld. De bezoeker zal de deelname daarnaar
moeten richten, met persoonlijke voorkeur kan niet altijd rekening gehouden worden.
Wanneer er niet in overeenstemming met de genoemde regeling is afgemeld, dan blijft de
deelnemer lesgeld plichtig en wordt het lesgeld zonder meer opgeëist.
Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder en of advocaat kosten, zowel gerechtelijk
als buitengerechtelijk zijn inbegrepen, welke door Goetjaer worden gemaakt teneinde nakoming
van de verplichtingen van de deelnemers te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer.
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Schema van lessen en vakanties seizoen 2019-2020
Les 1: vrijdag
Les 2: vrijdag
Les 3: vrijdag

20 september t/m
27 september t/m
4 oktober
t/m

donderdag
donderdag
donderdag

26 september 2019
3 oktober
2019
10 oktober
2019

Herfstvakantie: Vrijdag 11 oktober t/m donderdag 17 oktober 2019
Les 4:
Les 5:
Les 6:
Les 7:
Les 8:
Les 9:
Les 10:
Les 11:
Les 12:

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

18 oktober
25 oktober
1 november
8 november
15 november
22 november
29 november
6 december
13 december

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

24 oktober
31 oktober
7 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Kerstvakantie: Vrijdag 20 december t/m donderdag 2 januari 2020
Les 13:
Les 14:
Les 15:
Les 16:
Les 17:
Les 18:
Les 19:

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

9 januari
16 januari
23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Carnavalsvakantie: vrijdag 21 februari t/m donderdag 27 februari 2020
Les 20:
Les 21:
Les 22:
Les 23:
Les 24:
Les 25:

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

28 februari
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

5 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april
9 april

Paasvakantie: vrijdag 10 april t/m woensdag 15 april 2020
Donderdag 16 april wel les i.v.m. Hemelvaartsdag op 21 mei
Les 26: vrijdag
17 april
t/m
donderdag
23 april
Meivakantie: vrijdag 24 april t/m donderdag 30 april 2020
Les 27:
Les 28:
Les 29:
Les 30:

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

1 mei
8 mei
15 mei
22 mei

t/m
t/m
t/m
t/m
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donderdag
donderdag
woensdag
donderdag

7 mei
14 mei
20 mei
28 mei

2020
2020
2020
2020
2020
2020

2020
2020
2020
2020
2020

