
Privélessen skiën/snowboarden (exclusief materiaal): 

   1  pers. 2  pers. 3  pers. 4  pers
❄ 1 les € 40,00 € 70,00 € 90,00 € 110,00
❄ 5 lessen € 180,00 € 300,00 € 375,00 € 480,00
❄ 10 lessen € 320,00 € 520,00 € 720,00 € 900,00

Vrijskiën en snowboarden (exclusief materiaal):

❄ Per dagdeel € 12,50
❄ 10 dagdelen € 100,00
❄ Seizoenkaart € 150,00
❄ Vrijskiën voor kinderen en scholieren € 10,00
 (inclusief materiaal)

Huur materiaal: 
 kind volwassene
❄ Ski’s € 3,00 € 4,00
❄ Schoenen € 2,00 € 2,50
❄ Snowboard+schoenen € 6,50 € 6,50
❄ Helm € 1,50
Kinderen tot 14 jaar zijn verplicht een helm te dragen tijdens de 
ski/snowboard-lessen en tijdens het vrijskiën.

Alle lessen duren 50 minuten

Cursussen en tarieven 2016/2017
Kinderles tot 14 jaar (excl. materiaal):

❄ 1 les of proefles € 16,00
❄ 7 lessen € 100,00
❄ 13 lessen (onbeperkt vrijskiën) € 165,00
❄  Seizoencursus € 270,00 
  (25 lessen+onbeperkt vrijskiën)

Snowboardlessen zijn mogelijk voor kids vanaf 9 jaar!

Minicursus 3 - 4 jarigen (excl. mat.):
(Minimum 3 kindjes en alleen voor beginners)

❄   1 les of proefles € 14,00
❄   7 lessen € 75,00
❄ 13 lessen (onbeperkt vrijskiën) € 125,00

Kinderlessen worden gegeven op woensdag, zaterdag 
en zondag!

Groepslessen volwassenen 
skiën/snowboarden (excl. materiaal):

❄   1 les of proefles € 20,00
❄   7 lessen € 120,00
❄ 13 lessen (onbeperkt vrijskiën) € 210,00
❄  Seizoenscursus € 335,00 
  (25 lessen+onbeperkt vrijskiën) 

DIPLOMA-SKIËN NA 8 LESSEN MOGELIJK!

Boekingen: 078 621 03 55 • Mobiel: 06 46 00 53 82 • WWW.SKI-BAAN.NL

KVK 40324377

SKISELECTIE DRECHTSTEDEN 

IS EEN INITIATIEF VAN SKICLUB DORDRECHT

RABOBANK

NL83 RABO0161 1888 93

BEN JIJ EEN WINNAAR 
EN HEB JE PASSIE VOOR SKIËN? 
MELD JE AAN! 
WWW.SKISELECTIEDRECHTSTEDEN.NL

Daagt je uit!
 

 

 

Wil jij ook in teamverband (wedstrijd)skiën 

Kijk dan snel op: 

www.skiteam-dordrecht.nl 

 

Voor meer informatie of aanmelden: 

secretariaat@skiteam-dordrecht.nl 
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Een gezellige gelegenheid om voor, 
tijdens of na het skiën een drankje/hapje 
te nuttigen of stap gewoon eens binnen.

Ook voor uw feesten 

en partijen.Vraag naar 

onze mogelijkheden 

of kijk op onze site 

WWW.BIJBERRY.NL

Van idee tot communicatie
kijk op brondrukkerij.nl

- ontwerpen
- drukken 

- kopiëren 
- printen

- inbinden
- posters

- cad-tek.
- stickers

enz.

R&R Administratie Service B.V.
Administraties, Belastingzaken, Financiële en Economische adviezen
Wij staan voor u klaar bij het verzorgen van uw 
(financiële) administratie; met o.a.:
  •  Het verwerken van uw boekhouding
  •  Verzorgen en doen van uw BTW-aangiftes
  •  Verzorgen van uw complete loonadministratie
  •  Opstellen en bespreken van uw jaarstukken
  •  Aangiftes inkomsten- en vennootschapsbelasting
  •  Tussenpersoon in het contact tussen u en de fiscus

Beesdestraat 76 - 3077 HB Rotterdam
Tel. 010 482 06 08 - info@br-rr.nl - www.br-rr.nl


