Algemene voorwaarden Dance studio Emotion
1. Inschrijving en verlenging inschrijving
1. U kunt zich inschrijven bij Dancestudio Emotion door het inschrijfformulier
helemaal in te vullen en ondertekend in te leveren bij Louise.
2. Een inschrijving geldt voor een heel dansseizoen (september tot en met
juni). Tijdens de zomervakantie is er geen les en wordt er ook geen lesgeld
in rekening gebracht.
3. Na inschrijving verplicht u zichzelf tot betaling van het lesgeld.
4. Een inschrijving moet elk volgend dansseizoen opnieuw bevestigd worden.
In juni ontvangt u hiervoor een update formulier welke ingevuld en
ondertekend bij Louise kunt inleveren.

2. Betaling
1. Het lesgeld bedraagt voor kinderen tot 18 jaar € 22,50 per maand, voor
volwassenen is dit € 24,00 per maand. Het lesgeld wordt per maand vooruit
betaald. U krijgt hiervoor een betalingsverzoek. U dient de contributie vóór
de 25e van de maand te betalen.

2. Betaling kan op twee manieren:
– Door overboeking op IBAN NL15KNAB0258720751 t.n.v. Dance studio
Emotion;
– Contant gepast in een envelop met de naam van de leerling op de
envelop. Je ontvangt dan een betaalbewijs.

3. Einde inschrijving en opzegging
1. Aan het einde van het dansseizoen eindigt de inschrijving. Om een volgend
dansseizoen verder te kunnen dansen dient er een herinschrijving/verlenging vóór 1 juli te zijn ingeleverd bij Louise. Als de
verlenging niet op tijd binnen is wordt de leerling automatisch uitgeschreven
voor het volgende dansseizoen, LET OP: dit kan gevolgen hebben voor het al
dan niet doorgaan van een groep in het daaropvolgende dansseizoen. Het
rooster voor dat dansseizoen wordt namelijk aan het begin van de
zomervakantie opgesteld.
2. Tussentijdse opzegging van de inschrijving kan alleen per 5 maanden (half
dansseizoen) met een opzegtermijn van 1 maand. Je opzegging moet dus
vóór 31 december door Dance studio Emotion ontvangen zijn. Je kunt alleen
schriftelijk of per mail opzeggen.

IBAN:NL15 KNAB 0258720751

KVK-nummer: 67274072

BTW nummer: NL0015646B19

4. Ziekte of verhindering
1. Kun je een les door ziekte of verhindering niet bijwonen dan wordt er geen
lesgeld terugbetaald. Alleen bij een ernstige blessure of langdurige ziekte
kan het lesgeld in overleg met Louise tijdelijk worden opgeschort.
2. In geval van ziekte van de docent wordt geprobeerd een vervanger te
vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan wordt de les afgezegd en zal
er een ander moment komen waarop de les kan worden ingehaald.

5. Minimum aantal leerlingen
Een groep moet uit minimaal 4 leerlingen bestaan om te kunnen starten. Dance
studio Emotion behoudt zich het recht voor om een les te annuleren of samen te
voegen met een andere les op het moment dat er door opzegging te weinig
deelnemers over zijn voor de les.

6. Aansprakelijkheid
Bezoek aan Dance studio Emotion en deelname aan de lessen is geheel op eigen
risico. Dance studio Emotion is niet aansprakelijkheid voor enig lichamelijk letsel
dat voor, tijdens of na de lessen ontstaat. Ook aanvaardt Dance studio Emotion
geen aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.
Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving vrijwaart de
leerling of diens ouder(s)/verzorger(s) Dance studio Emotion van elke
aansprakelijkheid.
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