
	

Uniform Dance-Inn vzw  
 

	

 

Groep Uniform verplicht  Prijs  Uniform extra  
Kinderdans  
 

Er is geen verplicht uniform.  
Géén jeans, rokjes of kleedjes. Gemakkelijke sportieve 
kledij. Liefst een shortje of legging.  
Lang haar in een staart.  

/ Topje van Dance-Inn 
Zwarte legging DI  

Prédans 1 & 2  
 

Roze balletpakje BLOCH met rokje  € 25,00  

Witte kousen of blote voeten, zeker geen 
balletschoenen! 
Dotje in haar 

 

Jongens: Wit marcelleke en zwart shortje (niet van 
Dance-Inn, eigen keuze) 

 

Klassiek kids 
 

Lichtblauw balletpak BLOCH met tailleband incl. € 16,00  
Roze collants €8,00 
Roze demipointes €22,00 
Dot, geen jupette  

Klassiek jeugd  Bordeaux (plum) balletpak BLOCH met tailleband incl. € 16,00  
Roze collants €8,00 

Roze demipointes  €22,00 

Dot, geen jupette  



	

 

  

Groep Uniform verplicht  Prijs  Uniform extra  
Klassiek A/A+  
 

Zwart balletpak BLOCH met open rug €31  
Roze collants  €8,00 

Roze demipointes  €22,00 

Dot, geen jupette  

Klassiek B/B+  
 

Zwart balletpak BLOCH met open rug €31 Zwart shortje 
Roze collants 
  
OF Roze collants met opening  
= bij combinatie ballet met pointes 

€8,00 
 
€10,00 

Roze demipointes €22,00 
Dot, geen jupette  

Pointes 
 

Idem klassiek 
Pointes (zelf aan te schaffen in de winkel Pivot 
Dancestore te Geraardsbergen)  
Teenbeschermers + linten  

/  



	

  

Groep Uniform verplicht  Prijs  Uniform extra  
Jazz kids 
Jazz jeugd 
Jazz A  
Jazz A+  
Jazz B 
Jazz B+  
 

Zwart topje Dance-Inn spaghetti bandjes €12,00 tot 12j  
€14,50 Vanaf S  

Footundeez teentjes 
(niet verplicht) 
Knielappen  
 

Zwart shortje = voor iedereen verplicht! €19,00 kind 
€22,00 volw 

Zwarte legging Dance-Inn  
 
 
 
OF  Zwarte jazzbroek (BLOCH)  

€12,00 voor 3 
tot 12j 
€20,00 vanaf XS 
 
€20,00  
 

Zwarte sokken of blote voeten  
Staart en haar uit de ogen! 

 

Training B+ 
Jazz 18+  

Eigen keuze, wel sportieve kledij en eventueel 
indoorschoenen. Outdoorschoenen worden niet 
getolereerd! 

 Extra’s Dance-Inn  
Footundeez teentjes 



	

Groep Uniform verplicht  Prijs  Uniform extra  
Modern kids 
Modern jeugd 
Modern A/A+ 
Modern B/B+  
 

Balletpakje BLOCH (kleur per leeftijd) 
OF 
Zwart topje Dance-Inn spaghetti bandjes  

 
 
€12,00 tot 12j  
€14,50 Vanaf S 

Tank top  
Zwarte scrimmage 
T- shirt 
Footundeez teentjes 
Knielappen  Zwart shortje  

OF  
Zwarte legging Dance-Inn  

€19,00 kind 
€22,00 volw 
€12,00 3 tot 12j 
€20,00 vanafXS  

Zwarte sokken of blote voeten  
Staart en haar uit de ogen! 

 

Contemporary 
urban 1, 2, 3  
 

Zwarte scrimmage T- shirt (kort, los model) Dance-Inn 
(met zwarte sportbh onder of topje of balletpak)  

€8,00 Tank top Dance-Inn 
Topje Dance-Inn  

Zwart shortje  
OF  
Zwarte legging Dance-Inn  

€19,00 kind 
€22,00 volw 
€12,00 3 tot 12j 
€20,00 vanafXS  

Indien gevraagd door lesgever: zwarte danssneakers 
(zelf aanschaffen) Géén outdoorschoenen. 

/ 

G-dans  Eigen keuze, wel sportieve kledij. Liever geen 
sportschoenen. 
 

 Grijze T-shirt 
Zwart topje DI  
Zwarte legging DI 
Sweater Dance-Inn  



	

 
EXTRA’S  
Een volledige Dance-Inn outfit, het kan!  
Extra’s  Prijs  
Tank top Dance-Inn LIMITED EDITION €10,00 
Zwarte scrimmage T- shirt (kort, los model) Dance-Inn €8,00 
Sweater Dance-Inn (blauwe met rits en kap) 
 

€26,00 voor 5 tot 14 j 
€31,00 vanaf S 
€4,00 + naam  

Cropped pull zonder kap LIMITED EDITION 
Color: dusty blue, Logo in goudkleur  
(zolang voorraad strekt)  

€20,00 

Grijze T-shirt Dance-Inn  €7,00  
Trainingsbroek Dance-Inn  €25,00 
Zwarte legging Dance-Inn €12,00 voor 3 tot 12j 

€20,00 vanaf XS 
Footundeez teentjes  €13,00 
Knielappen  €12,00 

 

Wedstrijden  Sweater Dance-Inn 
 

€26,00 5 tot 14 j 
€31,00 vanaf S 
€4,00 + naam  

 

Trainingsbroek Dance-Inn  €25,00 



	

 
BEKIJK ZEKER ONZE SALES!  
 
Wij zijn veranderd van logo, daarom zijn er heel wat stuks in sale. Een mooie korting voor dezelfde kwaliteit. Alleen 
het oude logo staat er nog op. De voorraad is beperkt.  
 
KLASSIEK IN EEN NIEUW JASJE 
 
We kozen voor een nieuw uniform voor de klassieke groepen. Deze pakjes van van BLOCH, een zeer kwaliteitsvol 
dansmerk. De pakjes zijn sneller leverbaar en een stuk goedkoper! De pakjes van kids en jeugd bevatten zelfs een 
gratis tailleband.  
 
ALGEMENE AFSPRAKEN 
 

De aanschaf en bestelling van de danskledij KAN ALLEEN via de webshop omwille van Corona. De betaling 
gebeurt online!  
 
De aanschaf van de danskledij valt ten laste van de leerling. Wie zijn uniform niet draagt zonder geldige reden, kan 
geweigerd worden in de les.  
Lang haar wordt altijd in een dotje gebonden tijdens de lessen klassiek ballet, prédans. Tijdens de lessen kinderdans, 
modern en jazzdans is een staart verplicht. Loshangende haren voor de ogen zijn taboe! 
Losse kledij tijdens technieklessen is niet toegelaten. De docenten moeten voldoende het lichaam van de dansers 
kunnen zien/verbeteren/…  
 


