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Tarieven & Betaling
Langlopende seizoen cursussen 2018 – 2019
OVERZICHT TARIEVEN SEIZOEN CURSUSSEN
Onderstaande tarieven zijn de tarieven voor het gehele seizoen. Stroomt u / uw kind later in,
dan maken we een herberekening van het cursusgeld.
Seizoen cursussen – 35 lesweken 3 t/m 20 jarigen*
Lessen van 45 minuten
€ 280,Lessen van 60 minuten
€ 355,Lessen van 75 minuten
€ 445,Extra 15 minuten spitzen training
€ 90,* Danslessen voor kinderen en jongeren tm 20 jaar zijn vrijgesteld van BTW. De leeftijd
aan het begin van het dansseizoen is bepalend.
Seizoen cursussen – 35 lesweken 21+ jaar (incl BTW)*
Lessen van 60 minuten
€ 418,Lessen van 75 minuten
€ 523,*Danslessen voor volwassenen van 21 jaar en ouder moeten met 21 % BTW belast
worden. De leeftijd aan het begin van het dansseizoen is bepalend.
Kosten deelname aan proefles blok – 3 introductie lessen
Voor alle seizoen cursussen
€ 25,-

Korting seizoen cursussen bij het volgen van meerdere lessen (binnen een gezin)
•
•

•

Als een leerling meerdere lessen volgt, of als er binnen een gezin meerdere lessen
gevolgd worden mogen deze lessen bij elkaar opgeteld worden.
Bij het volgen van 2 of meer seizoencursussen van een leerling of binnen een gezin
geven we 10 % korting op het totaal bedrag.
Ons maximale (gezins)tarief is voor het volgen van 4 lessen in de week. Vanaf de 5 les
is deze kosteloos. Bij het volgen van meer dan 4 lessen brengen we de lessen in
rekening waar het meeste cursusgeld voor betaald wordt.

De korting is een tegemoetkoming van de studio in de leskosten maar indien de exploitatie
van de studio dit noodzakelijk zou maken kan deze faciliteit bij de aanvang van een nieuw
seizoen worden ingetrokken of aangepast.
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Tarieven en betaling – seizoen 2018 – 2019

BETALING
1 U zat een vorig dansseizoen ook al bij ons op cursus.
U krijgt ongeveer 2 weken na de start van het seizoen een factuur op het bij ons bekende email adres. Eventuele wijzigingen in uw e-mail adres dient u tijdig aan ons door te geven.

2 U bent een nieuwe cursist
Na het volgen van de proeflessen ontvangt u bij inschrijving na ongeveer 2 weken de factuur
op het bij ons bekende e-mail adres. Eventuele wijzigingen in uw e-mail adres dient u tijdig
aan ons door te geven.

BETALING VAN DE FACTUUR
Op de factuur die verstuurd gaat worden zijn straks 2 opties mogelijk.
1 U betaald de factuur in 1 keer helemaal.
Na het versturen van de factuur heeft u 2 weken de tijd om de factuur in orde te maken.
2 U wilt gespreid betalen
Er kan ik max 4 termijnen betaald worden. Op de factuur staat aangegeven in welke
termijnen er betaald kan worden.
Meer informatie vind u op de factuur die verstuurd wordt.

Algemeen: Betalingsherinnering en verzuim van betaling
•

Zijn we genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen, dan wordt er €15,- aan
administratie kosten gerekend.
•

Wij zullen maximaal 2 herinneringen sturen. Bij blijvend verzuim van betaling kan de
studio de incasso uit handen geven, waarbij de bijkomende kosten voor rekening komen
van de debiteur.
•

Bij achterstallige betalingen kunnen we beslissen dat de cursist tijdelijk geen toegang
meer in de cursus kan hebben tot de betaling in orde is gemaakt.
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