TARIEVEN & BETALING
Seizoen cursussen 2021 – 2022
Belangrijk! U gaat een seizoen cursus van 35 lesweken aan, hier bent u de volledige betaling
van verschuldigd. Alleen voor kinderen t/m 5 jaar bieden wij een speciale opzeggingsregeling.
Zie onze algemene voorwaarden veer meer informatie.

Overzicht tarieven seizoen cursussen
Onderstaande tarieven zijn de tarieven voor het gehele seizoen, gebaseerd op 1 les in de
week. Stroomt u / uw kind later in, dan maken we een herberekening van het cursusgeld.
Seizoen cursussen – 35 lesweken 3 t/m 20 jarigen
Duur van de les
Kosten voor een seizoen Omgerekend per les
Lessen van 45 minuten
€ 310,€ 8,85
Lessen van 60 minuten
€ 375,€ 10,70
Lessen van 75 minuten
€ 470,€ 13,40
* Danslessen voor kinderen en jongeren tm 20 jaar zijn door de overheid vrijgesteld van BTW.
De leeftijd aan het begin van het dansseizoen is bepalend.
Seizoen cursussen – 35 lesweken 21+ jaar *
Duur van de les
Kosten voor het seizoen
Omgerekend per les
Lessen van 60 minuten
€ 437,50
€ 12,50
Lessen van 75 minuten
€ 540€ 15,50
*Danslessen voor volwassenen van 21 jaar en ouder moeten met 21 % BTW belast worden.
De leeftijd aan het begin van het dansseizoen is bepalend.

Korting bij het volgen van meerdere lessen (binnen één gezin)
•
•

Bij het volgen van meerdere seizoen cursussen door 1 of meerdere gezinsleden geven
we 10 % korting op het totaal bedrag.
Belangrijk: De korting is een tegemoetkoming van de studio in de leskosten, maar
indien de exploitatie van de studio dit noodzakelijk zou maken kan deze korting bij de
aanvang van een nieuw seizoen worden ingetrokken of aangepast.
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Tarieven en betaling – seizoen 2021 – 2022

Voorwaarden:
Alleen toepasbaar wanneer de seizoen cursussen voor het hele seizoen van 35 lesweken
afgenomen worden.
Wanneer geven we geen korting?
Geen kortingen bij een of meerdere korte cursussen, ook niet in combinatie met een seizoen
cursus. Geen kortingen bij instroming tussentijds.

Betaling van het lesgeld
Betaling op rekeningnummer:
NL63INGB0007002577 op naam van Balletstudio Kennemerland.
→ Onder vermelding van les, dag en tijd + voornaam en achternaam
Dus bijvoorbeeld: Pre-ballet- woensdag 08:45- Julia de Wit
•

Betaling in 1 keer
Betaling dient voor eind september in orde zijn zijn.

•

Betaling in termijnen
Het is mogelijk om in maximaal 4 termijnen te betalen, hier wordt een meer prijs voor
gerekend ivm de administratie kosten. Betaling dient steeds voor het eind van de
maand binnen te zijn.
Seizoen cursussen – 35 lesweken 3 t/m 20 jarigen*

Duur van de les

Kosten voor
een seizoen

Lessen van 45 minuten
Lessen van 60 minuten
Lessen van 75 minuten

€ 310,€ 375,€ 470,-

Betaling in 2
termijnen
September
November
Per termijn
€ 158
€ 190,€ 237,50

Betaling in 3
termijnen
September
November
Januari
Per termijn
€ 107,€ 128,€ 160

Betaling in 4
termijnen
September
November
Januari
Maart
Per termijn
€ 81
€ 98,€ 121,-

*Worden er meerdere seizoen cursussen afgenomen door één leerling, of opgeteld binnen één
gezin, dan mag er 10% korting op de gewenste termijn betaling doorgevoerd worden. Komt u
zelf niet uit deze berekening, neem dan contact op met de studio.
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Seizoen cursussen – 35 lesweken 21+ jaar *

Duur van de les

Kosten voor
een seizoen

Lessen van 60 minuten
Lessen van 75 minuten

€ 437,50
€ 540-

Betaling in 2
termijnen
September
November
Per termijn
€ 222,€ 273,-

Betaling in 3
termijnen
September
November
Januari
Per termijn
€ 150,€ 183,-

Betaling in 4
termijnen
September
November
Januari
Maart
Per termijn
€ 113,€ 139,-

*Worden er meerdere seizoen cursussen afgenomen door één leerling, of opgeteld binnen één
gezin, dan mag er 10% korting op de gewenste termijn betaling doorgevoerd worden. Komt u
zelf niet uit deze berekening, neem dan contact op met de studio.

Betalingsherinnering en verzuim van betaling
• Een eerste herinnering versturen we kosteloos.
• Zijn we genoodzaakt nog een betalingsherinnering te sturen, dan wordt er € 15,- aan
administratie kosten gerekend.
• Wij zullen maximaal 3 herinneringen in totaal 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.
•

Let op: U gaat een seizoen cursus aan, hier bent u de volledige betaling van
verschuldigd. Alleen voor kinderen t/m 5 jaar bieden wij een speciale regeling voor
opzegging. Zie onze algemene voorwaarden.
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