Voorwaarden Inschrijving
Door inschrijving verbindt men zich voor de gehele cursus. Bij annulering korter dan 3 weken voor aanvang van de
cursus, is het volledig lesgeld verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging is eveneens het volledig cursusgeld
verschuldigd. Lesgelden worden in principe niet gerestitueerd. Bij tijdige kennisgeving kunnen door ziekte of andere
ernstige omstandigheden gemiste lessen eventueel worden ingehaald. Indien men om medische redenen de cursus
niet langer kan volgen, worden de lessen in overleg vooruitgeschoven naar een volgend seizoen. De melding kan niet
geschieden met terugwerkende kracht en is alleen geldig vanaf datum van melding. Er dient altijd een
doktersverklaring te worden overlegd.
De betaling dient gedaan te worden voor aanvang van de cursus door overschrijving per bank of contant op de
eerste les (kan ook met pin). De inschrijving is definitief na betaling van het cursusgeld. Betaling in termijnen
betekent dat u de mogelijkheid heeft om na een termijn te stoppen, u dient dan 1 maand voor het einde van de
termijn schriftelijk per post of per mail op te zeggen, anders bent u toch het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit
geldt niet voor selectie-, vooropleiding- en demoteamlessen. De tweede termijn voor de reguliere lessen kids, teens,
hip hop/streetdance, modern, ballet & breakdance begint op 21 januari 2019.
In het cursusgeld is een bedrag van € 12,50 opgenomen als administratiekosten.
Na de 1e betalingsherinnering rekenen wij €15,- extra administratiekosten. Bij betaling in termijnen is het verstandig
de termijnen in het bankiersysteem te agenderen.
Korte cursussen, Stijldans-, Buikdans- & Salsalessen zijn cursussen van een x-aantal lessen, alle andere lessen
beginnen in september en gaan door tot aan de theatervoorstelling op 1/2 juni 2019. In de schoolvakanties zijn er
geen lessen, tenzij anders aan gegeven.

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze producten en diensten
aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming heeft
verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
Met deze privacyverklaring bevestigen wij dat wij uw persoonsgegevens louter voor onze eigen administratie
gebruiken en nimmer zullen vrijgeven aan derden.
Voor onze administratie verzamelen wij de volgende gegevens;
 m/v;
 Voor- en achternaam;
 Adres
 E-mailadres;
 Telefoon nummer;
 Geboorte datum;
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