
Dance In(n) summer MAXI 
 Interne zomerdansstage te Maldegem 

 
Waar? Dance-Inn vzw organiseert opnieuw een interne dansstage. Deze 
keer logeren we gedurende 6 dagen in jeugdherberg ‘Die Loyale’ te 
Maldegem. Neem alvast een kijkje op de website van de jeugdherberg.  
 
Wanneer? Op zondag 5 augustus 2018 zullen de valiezen worden 
verzameld. We vertrekken op maandag 6 augustus 2018 vanuit 
Denderleeuw met de trein richting Eeklo. Nadien nemen we de bus tot in 
Maldegem. Ter plaatse gaan de danslessen en spelactiviteiten door. Het 
kamp wordt afgesloten met een spetterend optreden in de sporthal te 
Maldegem op zaterdag 11 augustus 2018. Iedereen is dan welkom om 
hun danstalentje te komen bewonderen. Na het optreden keren 
de dansers terug huiswaarts met de ouders/familie/vrienden/...  

Leeftijd? De stage is voor dansers vanaf het tweede leerjaar (je dient het 
eerste leerjaar al achter de rug te hebben) tot jongeren van het vierde 
middelbaar. 
 

 
 
Kostprijs? Je betaalt voor een hele week 300€/ danser.  
Leden van Dance-Inn betalen 270€/ danser. 
Inwoners van Pepingen kunnen ook met Koepongs betalen.  
 
In deze prijs zijn inbegrepen: 

! 6 dagen verblijf in vol pension: 3 maaltijden, 10-uurtje en 4-uurtje 
! Danslessen door geschoolde dansdocenten 
! Sport- en spelactiviteiten + animatiemateriaal  
! Daguitstap 
! Verzekering FEDES 
! Kampgeschenk 



 

 
 
Hoe inschrijven en betalen? Elektronisch inschrijven kan vanaf 1 
februari 2018 via de website www.Dance-Inn.be " Inschrijvingen " 
Zomerdansstage Maxi  
 
Om de inschrijving te vervolledigen dient er een voorschot gestort te 
worden voor 1 mei 2018 van €120 (voor leden) of €140 (voor niet-leden) 
op rekening van Dance-Inn vzw: BE87 7805 9103 8894 met melding 
“Dance In(n) Summer MAXI DEEL 1” + naam en voornaam van 
deelnemer. 
 
Ten laatste 1 juli 2018 dient het overige saldo gestort te zijn, met melding 
“Dance In(n) Summer MAXI DEEL 2” + naam en voornaam van 
deelnemer.  
Dit bedraagt €150 (voor leden) of €160 (voor niet-leden). 
 
Betalen in één keer mag natuurlijk ook. Gelieve dit dan ook te vermelden 
bij de overschrijving. 
 
Indien u een deel met Koepongs betaalt, moet u dit ook vermelden bij de 
storting. De Koepongs moet u afgeven bij het inleveren van de valiezen. 
 
Inschrijving annuleren?  
De annulatie moet via mail gebeuren. Ook indien u nog niet betaald heeft, 
moet u ons via mail op de hoogte brengen. Zo weten wij met zekerheid 
dat we de plaats aan iemand anders kunnen geven.  
 
Annulatiekosten: 
o tussen inschrijving en 30 dagen voor aanvang: €50 
o tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang: €120 
o vanaf 14 dagen voor danskamp: volledige som 



 
Na de volledige inschrijving krijgen jullie via mail het programma en de 
verdere info over het kamp toegestuurd. Het kampthema van dit jaar blijft 
nog even geheim.  
 
Tot dan(s),  
Het Zomerdansstage-team 
 
Voor meer inlichtingen mailen naar Dansstage@dance-inn.be 
Hoofdmonitoren: Lies en Berlinde (0476 90 88 53) 
	  
	  

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt! 
 

 

 


