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REGLEMENT HUIDIG DANSSEIZOEN
Het dansjaar bestaat uit minstens 35 lesweken en loopt van september t/m juni onderverdeeld in een
najaars en een voorjaarstermijn;
Najaarstermijn: september t/m januari, Voorjaarstermijn: februari t/m juni
De Najaarstermijn is 1 betaaltermijn en de Voorjaarstermijn is 1 betaaltermijn;
1 dansjaar staat dus gelijk aan 2 betaaltermijnen
Het lesgeld moet vooraf zijn voldaan per termijn
Mocht een leerling op een later tijdstip in het seizoen beginnen met het volgen van lessen, dan gaat de
betaling in vanaf het begin van de maand waarin de eerste les wordt gevolgd.
Voor het verschuldigde lesgeld ontvangt u een factuur van ons;
Het lesgeld dient te worden voldaan op IBAN: NL 84 INGB 000 7263226 t.n.v. T. Laverman te Leidschendam
o.v.v. factuurnummer en naam leerling.
Bij te late betaling van het lesgeld worden er bij de 2de betalingsherinnering € 10,-administratiekosten in
rekening gebracht
In de week na de 3de herinnering behouden wij ons het recht toe de leerling in de lessen te weigeren, totdat
het verschuldigde bedrag alsnog wordt voldaan
Bij verhindering van de docent zorgen wij altijd voor kundige vervanging. Indien dit echter onmogelijk is
kunnen in dit uitzonderlijke geval de lessen worden geannuleerd. We restitueren dan geen lesgeld.
Als de lessen, in geval van overmacht, geen doorgang kunnen vinden dan is restitutie van lesgeld niet
mogelijk wel bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen binnen de lopende
termijn.
Voorafgaand aan onze tweejaarlijkse leerlingenvoorstelling wordt een nader te bepalen
voorstellingsbijdrage gevraagd.
Opzeggingen moeten schriftelijk, een maand vóórdat de lopende termijn is afgelopen, worden ingediend: Of
wel uiterlijk vóór 31 december 2021 (de opzegging gaat dan in per 1 februari 2022) of vóór 31 mei 2022 (de
opzegging gaat dan in per 1 juli 2022)
Let op!!! Indien uw opzegging niet tijdig binnen is loopt uw inschrijving automatisch door in de volgende
termijn de betalingsverplichting blijft dan bestaan.
U kunt uw opzeggen via uw persoonlijke account.
U krijgt van ons een bevestiging van opzegging per e-mail, let op na deze bevestiging is uw opzegging pas
daadwerkelijk van kracht.
Tussentijds opzeggen kan, maar als tijdens een lopende termijn met het volgen van lessen wordt gestopt,
dan is restitutie van lesgeld niet mogelijk.
De Ballet & Dansstudio is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel en schade/verlies aan kleding
en goederen.
Ons beleid omtrent de privacywetgeving (AVG) kunt u vinden op onze website www.balletendans.nl onder
info/ privacyverklaring

INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN
Aspirant-leerlingen mogen éénmalig gratis en vrijblijvend een proefles doen in de les van hun voorkeur.
Voor een tweede proefles betaalt u € 10,00 Dit geld graag contant en gepast in een envelop met daarop
naam en datum geschreven meenemen naar de proefles en vóór aanvang van de proefles afgeven aan de
docent.
De inschrijving geldt minimaal voor één termijn van 5 maanden en loopt automatisch door als er geen
schriftelijke opzegging is ontvangen.
Het inschrijfgeld bedraagt €12,50.
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Voor de lessen waarbij dit in ons rooster vermeld staat is het mogelijk om losse lessen te volgen. In dit geval
kan je je inschrijven als inactief lid en je via je account per keer aanmelden voor de betreffende les.
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CONTRIBUTIEOVERZICHT (bedragen gelden voor één en Bedrag per termijn van 5 maanden
dezelfde unieke leerling)
STANDAARD LESSEN 60 minuten
1 les per week
Vanaf 2 lessen per week krijgen de leerlingen een korting van €35,00 per standaard les (60 minuten)
2 lessen per week
3 lessen per week
MINI BALLET 45 minuten
1 les per week
LOSSE LESSEN
45 minuten les
€ 10,00 per les
60 minuten les
€ 12,50 per les
75 minuten les
€ 15,00 per les
TARIEVEN VOOR EXTRA LESTIJD/ LESSEN SPITZENTECHNIEK
30 minuten: bijbetaling per termijn
€ 77,50
15 minuten: bijbetaling per termijn
€ 38,75

€ 155,00
€ 275,00
€ 395,00
€ 135,00

