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SKILESSEN VOOR SCHOLIEREN 2015/16
vanaf 20 personen (zonder leraars)

Onder scholierenskilessen worden uitsluitend skilessen verstaan die met toestemming van de bevoegde
toezichthoudende instantie worden georganiseerd door de school, die ook een bevestiging uitschrijft. 

Het minimumaantal deelnemers zonder docent bedraagt twintig. De deelnemers aan deze scholierenskiles 
betalen de groepsprijs voor kinderen. De geboortedatums van de scholieren moeten worden vermeld op de lijst 
van deelnemers. De begeleidende docenten ontvangen per tien scholieren een vrijkaartje. 

Dit vrijkaartje kan echter alleen worden afgegeven aan docenten die in de door de school uitgeschreven
bevestiging worden vermeld. Wanneer minder docenten aan deze skilessen deelnemen, bestaat geen recht op 
vrijkaartjes voor scholieren. 

Bij het tijdelijk onderbreken van de skiweek bestaat geen recht op korting. Voor dat geval verwijzen we naar het
keuze-abonnement ’5 in 7 dagen’. Recht op korting op de skipas bestaat evenmin wanneer ’s middags met de les 
wordt begonnen of wanneer de les ’s ochtends wordt beëindigd. .

Voor scholierenskilessen die aan de genoemde voorwaarden voldoen, bedragen de prijzen met alle geldende kortingen:

- Scholieren tarieven: geboren 1995 - 2009 (Identiteitsbewijzen meenemen, controle bij de uitleesapparaten)
- Alle passen zijn gepersonaliseerd en niet overdraagbaar. De pas mag niet worden doorgegeven of verkocht! Bij overtredingen wordt een boete  
- Alle skipassen zijn contactloos. Alle tarieven excl. € 2,00 borg voor herbruikbare KeyCard!
- Alle prijzen zijn in euro en inklusief btw. Termijn-en prijsveranderingen voorbehouden.

HOOFDSEIZOEN TUSSENSEIZOEN

19.12.2015 - 11.03.2016 05.12. - 18.12.2015 & 12.03. - 03.04.2016

Geboren 1995 - 2009 Geboren 1995 - 2009

1-dagkaart 20,50 18,50

1 ½ dagkaart
12-uur kaart + 1-dagkaart 34,00 30,50

2-dagkaart 41,00 34,50

2 ½ dagkaart
12-uur kaart + 2-dagkaart 52,00 44,50

3-dagkaart 61,50 52,00

4-dagkaart 79,50 67,00

5-dagkaart 98,50 83,50

5 in 7 dagen 103,00 87,50

6-dagkaart 112,00 95,00

7-dagkaart 125,00 106,00

14-dagkaart 192,00 163,50


