Algemene voorwaarden
seizoencursussen 2021 – 2022
Inschrijving
Bij het aangaan van de lessen verbindt men zich voor het gehele seizoen aan de cursus en
gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. U bent de studio betaling van het gehele
cursus geld verschuldigd.

Duur van de seizoen cursussen
Het seizoen loopt van maandag 30 augustus 2021 t/m zondag 19 juni 2022.
De seizoen cursussen bestaan uit 35 lesweken. De dansschool is gesloten tijdens
schoolvakanties en verschillende feestdagen. De schoolvakanties zijn niet meegerekend als
lesweek.

Proeflessen & Tussentijdse instroming
Tussentijdse instroming is mogelijk. We maken dan een herberekening van het lesgeld.
Proeflessen kunnen gevolgd worden door middel van ons proefles pakket.

Proefles pakket
De mogelijkheid bestaat om proeflessen te volgen. We werken met proefles pakketten. Het
proefles pakket bestaat uit 3 introductielessen die in achtereenvolgende weken gevolgd
worden. In deze periode kunt u in de cursus van uw keuze komen volgen.
Voorwaarden proeflesblok (3 introductielessen)
• De kosten hiervoor zijn E25,- en dienen voor de eerste proefles betaald te zijn.
• De proeflessen kunnen alleen gevolgd worden als u / uw kind aansluitend op deze
proeflessen, de lessen wil gaan starten.
• De inschrijving op de cursus vindt aansluitend op de gevolgde proeflessen plaats.
• De les waarop de eerste proefles gevolgd is, houden we als start datum aan.
• Bij inschrijving verrekenen we het te betalen lesgeld met het proefles pakket.
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Gemiste lessen & mogelijkheid voor inhaal lessen
•
•

Gemiste lessen door ziekte, vakantie en dergelijke is op risico van de cursist. Er wordt
geen lesgeld terug gestort in dit geval.
Het inhalen van gemiste lessen is alleen mogelijk mits er een vergelijkbare les gegeven
wordt en er ruimte is in de betreffende groep. Inhalen kan binnen vier weken van de
gemiste les en dient in overleg met de studio te gaan.

Gemiste lessen door lesuitval van de studio
•
•
•
•

Wanneer een docent niet in staat is de les te geven, doen wij ons best vervanging te
regelen. We behouden ons het recht om de les(sen) wanneer nodig te laten vervallen.
Daarnaast behouden wij ons het recht om gesloten te zijn in geval van onvoorziene
situaties, overmacht danwel onmacht.
Wanneer mogelijk zijn leerlingen welkom de les in te halen in een andere les of zullen
wij een passende oplossing zoeken voor het inhalen van de gemiste les(sen)
Restitutie van het lesgeld vindt nimmer plaats. U mag wel van ons een passende
oplossing verwachten.

Studio sluiting ivm Covid-19 Pandemie - Overschakeling Zoom lessen.
•
•
•

Wanneer de lessen niet in onze studio gegeven kunnen worden, zullen we dit seizoen
direct overschakelen naar live lessen door middel van Zoom.
De online lessen worden middels het normale les rooster gegeven.
Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Opzegging: Alleen speciale regeling jonge kinderen (3 t/m 5 jaar)
Als uitzondering kunnen alleen jonge kinderen van 3, 4 en 5 jaar gedurende het seizoen
opzeggen. Deze regeling is in het leven geroepen voor de kinderen die het plezier in de les zijn
kwijtgeraakt en een tegemoetkoming van de studio aan de ouders.
• We hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
• Opzeggen kan uiterlijk t/m de maand februari. Vanwege afloop van het seizoen en de
voorbereidingen voor de voorstelling.
• Over de resterende periode zal restitutie worden verleend. Deze wordt binnen twee
maanden op het rekening nummer teruggestort als waar eerder de betaling vandaan
is gedaan.
• Bij opzegging na de maand februari kan er geen restitutie plaats vinden.
• Opzeggen kan alleen middels contact met de organisatie per mail (dus niet mondeling
met docent). Hiervoor gebruikt u het mail adres
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mathilde@balletstudiokennemerland.nl .

Aansprakelijkheid
•

U begeeft zich op eigen risico in de dansschool. De studio is niet aansprakelijk voor
letsel en/of schade van allerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten
van de cursus in, of op het terrein van, de studio.
De studio is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen. Gedupeerde(n) dienen
zelf aangifte te doen bij de politie.
Het gebruik van de garderobe en kleedkamer is op eigen risico. Wij raden aan geen
dure spullen mee te nemen naar de studio. Kostbare eigendommen mogen eventueel
in zicht, binnen in de studio, neergelegd worden.
Verlies / beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende
goederen) van de studio door toedoen van een bezoeker of cursist zullen ten alle
tijden verhaald worden bij de bezoeker of cursist die hier verantwoordelijk voor is.

•
•

•

Overig
•
•
•

Zorg ervoor tijdig in de les aanwezig te zijn, dit ter voorkoming van blessures en
ergernissen van mede cursisten.
Kledingvoorschriften: ballet of danskleding. Buitenschoenen zijn niet toegestaan.
Tijdens de les mag uit veiligheidsoverweging geen eten (als kauwgom) en grote
sieraden (als oorbellen en kettingen) gedragen worden
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