Inschrijving en contributie
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Geïnteresseerden in de danslessen van Dansschool D&D kunnen geheel vrijblijvend deelnemen aan
één gratis proefles. Ouders kunnen de proefles van hun kinderen bijwonen. Tijdens deze les kunnen
geïnteresseerden een inschrijfformulier meenemen;
Vanaf de datum van inschrijving bestaat er een overeenkomst tussen Dansschool D&D en de
deelnemer voor onbepaalde tijd. Opzegging kan alleen geschieden per het einde van een
kwartaal met een opzegtermijn van een maand, dus 1 maand voor het nieuwe kwartaal begint
dient de opzegging schriftelijk door ons te zijn ontvangen op:
Dansschool D&D, Hagenweg 11, 47559 Kranenburg (DE).
Met daarin uw naam/adres/plaats en een handtekening. Indien u een bevestiging hiervan wilt kunt
u uw email hieraan toevoegen.
Bij jaarbetaling dient de opzegging 1 maand voor het einde van het betaalde jaar te zijn
ontvangen.
Bij inschrijving dient de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen en
samen met een pasfoto in te leveren. Voor deze inschrijving wordt eenmalig 7 EURO in rekening
gebracht;
Bij betaling per kwartaal wordt het lesgeld steeds één week voor het nieuwe kwartaal begint
gefactureerd. De kwartaaltermijnen zijn:
 1e kwartaal:
Januari, Februari & Maart
 2e kwartaal:
April, Mei & Juni
 3e kwartaal:
Juli, Augustus & September
 4e kwartaal:
Oktober, November & December
Bij betaling per jaar krijgt de deelnemer 10% korting op totale jaarlijkse contributie.
Indien de deelnemer lid wordt in het midden van een kwartaal vind er verrekening
plaats, slechts de resterende lessen van dat kwartaal worden dan in rekening gebracht.
Indien de deelnemer kiest voor contante betaling dient het lesgeld steeds voor de eerste dag van
het nieuwe kwartaal voldaan te zijn, de deelnemer dient zelf alert te zijn op deze data, u ontvangt
hier geen rekening van. Daarnaast wordt een bedrag van 3,50 EURO in rekening gebracht voor de
contante betaling.
Er wordt geen restitutie op lesgelden gegeven. Bij niet tijdige betaling wordt 3,50 EURO – per maand
opgelopen betalingsachterstand -administratiekosten in rekening gebracht. In geval van
achterstallige betaling heeft de deelnemer geen recht op het volgen van de lessen;
Het tweede en derde gezinslid - wonend op hetzelfde adres - krijgt 10% korting;

De Lessen
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Iedereen heeft recht op één gratis proefles.
De duur van breakdance en streetdance lessen van de leeftijd 6 t/m 13 is 45 minuten en de duur,
en van 14 jaar en ouder is 55 minuten.

Aansprakelijkheid
9.

Dansschool D&D is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen die mochten ontstaan
tijdens de les;
10. Dansschool D& D is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadiging van eigendommen, of
voor eventuele diefstal;
11. Indien de deelnemer last heeft van een blessure dient hij/ zij dit voor het deelnemen aan de lessen
door te geven aan de leraar of lerares.
Wij wensen u veel dansplezier!

