
Kledingvoorschriften NJMT 
Te koop bij Danswinkel.nl 

 
- Er hangen pasmodellen bij NJMT. U kunt na het passen een bestelformulier invullen 

en deze inleveren bij Danswinkel Amsterdam, Den Haag of Hilversum of u kunt deze 
via www.danswinkel.nl bestellen. 

- U kunt uw bestelling direct plaatsen via https://www.danswinkel.nl/partners/njmt 
- U kunt langskomen bij Danswinkel Amsterdam, Den Haag of Hilversum en de kleding 

meteen passen en meenemen. Bij Danswinkel Amsterdam is er altijd voldoende 
voorraad. 

- Studenten van de NJMT krijgen een standaard korting van 10%. Op deze lijst is de 
korting al verrekend. Via de webshop kunt u een kortingscode invoeren tijdens het 
bestelproces. 
 
 
 
 

 
 

 
Papillon PK4011 katoen kindermaten: €17,10 
Papillon PK4012 supplex kindermaten: €27,- 
Papillon PA4011 katoen volwassen maten: €20,70 
Papillon PA4012 supplex volwassen maten: €31,50 
 
Maatvoering:  
4 = maat 98/104  S = maat 36 
6 = maat 110/116  M = maat 38 
8 = maat 122/128  L = maat 40 
10 = maat 134/140  XL = maat 42 
12 = maat 152/158 
14 = maat 158/164 
 



 
Alista Dancer Basics racerback katoen kindermaten: €19,75 
Alista Dancer Basics racerback katoen volwassen maten: €22,45 
 

 
Papillon PK3031 katoen/lycra kindermaten: €19,80 
Papillon PA3031 katoen/lycra volwassen maten: €27,- 
 
Maatvoering:  
4 = maat 98/104  S = maat 36 
6 = maat 110/116  M = maat 38 
8 = maat 122/128  L = maat 40 
10 = maat 134/140  XL = maat 42 
12 = maat 152/158 
14 = maat 158/164 
 
 



 
 
So Danca herentop polyamide/elastaan: €27,- 
 

 
 
Papillon PK3044 jazzbroek unisex katoen kids: €27,- 
Papillon PA3044 jazzbroek unisex katoen volwassenen: €31,50 
Papillon PK3045 jazzbroek unisex supplex kids: €36,- 
Papillon PA3045 jazzbroek unisex supplex volwassenen: €40,50 
 
 



 
 
So Danca SD16 dames - kleur roze: €17,95 
So Danca SD18 heren - kleur zwart: €17,95 
 

 
 
So Danca CH98 - kleur tan: €67,45 
 
 

 



Sansha Soho jazzboot - kleur zwart: €34,15 
 
 

 
 
Silky Dance footed panty - roze - kindermaten: €5,36 
Silky Dance footed panty - roze - volwassen maten: €7,16 
 
 

 
Alista Dancer Basics tailleband - roze - kindermaten: €3,56 
Alista Dancer Basics tailleband - roze - volwassen maten: €4,46 
 


