Inschrijfformulier voor seizoen 2019/2020
Welkom bij Kinderdansstudio Kirsten de Boer!
Nieuwe leerlingen: dit formulier graag geheel ingevuld en ondertekend, samen met de machtiging voor automatische
incasso, naar me opsturen of mailen voorafgaand aan de eerste (proef)les.
Huidige leerlingen: gegevens met (*) graag invullen. Overige gegevens/incasso alléén invullen als die gewijzigd zijn.
Persoonsgegevens van de leerling
Roepnaam*:

Achternaam*:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon nr.:

Geb. datum:

Mailadres*:

Al danservaring?:
Naam basis- of
middelbare school:

De leerling schrijft zich in voor de volgende les(sen)*:
Les:__________________________

Dag:_________________

Uur:______________

Les:__________________________

Dag:_________________

Uur: ______________

Noodnummer
In geval van nood wordt direct contact opgenomen met de persoon zoals hieronder aangegeven:
Naam*:___________________________________ 1ste tel. nummer*:___________________________
Naam*:___________________________________ 2de tel. nummer*:___________________________
Tarief voor een heel seizoen (van september t/m juni)
• Kleuterdans:
€250,• Moderne dans en klassiek ballet:
€275,• Spitzenles (alleen voor klassiek 4):
€75,Ter akkoord van inschrijving en algemene voorwaarden*
Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden op de achterzijde van dit formulier.
Ik weet dat ik te allen tijde mijn gegevens kan laten verwijderen. Hiervoor neem ik contact op met de Studio.
Ik geef toestemming om op dit mailadres correspondentie te ontvangen van de Kinderdansstudio.

Handtekening voor akkoord:

Datum:

_________________________________

_________________________
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Algemene voorwaarden
• Dit inschrijfformulier is geldig voor het seizoen 2019/2020. Als een leerling in een opvolgend seizoen de lessen wil
voortzetten dan dient voor het nieuwe seizoen een nieuw inschrijfformulier ingevuld te worden.
• De Studio is bekend met de nieuwe Europese Privacywetgeving (de AVG).
• De ingevulde gegevens worden door de Studio vertrouwelijk behandeld.
• Als de Studio foto/film materiaal maakt, wordt per keer, vooraf ‘expliciete toestemming’ aan ouder(s) gevraagd.
•
•
•
•
•
•

Inschrijfformulieren worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.
Huidige leerlingen van de Kinderdansstudio hebben tot 15 juni voorrang op nieuwe leerlingen.
Lessen vinden alleen doorgang bij voldoende inschrijvingen.
Een proefles is in overleg en vrijblijvend. Na de proefles besluit je of je kind verder gaat met de les.
Tijdens het seizoen geldt een minimale opzegtermijn van één maand, opzegging dient per mail te gebeuren.
Nieuwe kleuters kunnen in overleg gebruik maken van een proeftijd van 3 maanden, zonder opzegtermijn.

•

Deelname aan de lessen geschiedt geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico. De Studio is niet aansprakelijk
voor het ontstaan en de gevolgen van blessures of enig letsel opgelopen tijdens de lessen of tijdens het verblijf op
en in nabijheid van de locatie waar de lessen gegeven worden.
Gelieve geen zaken van waarde in de kleedkamer achter te laten. De Studio is niet aansprakelijk voor diefstal
en/of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
Speelgoed in de bakken van K’dans mag niet worden gebruikt.
Het kledingvoorschrift incl. haardracht en het huishoudelijk reglement zijn van toepassing op elke leerling. Zie
www.kirstendeboer.nl

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan het begin van het seizoen worden de vakanties, waarin geen les wordt gegeven, bekend gemaakt.
Verzuim van een leerling om de lessen te volgen geeft geen vrijstelling voor betaling van lesgelden.
Verzuimde lessen kunnen op een later tijdstip worden ingehaald, binnen het lopende seizoen, voor zover de door
de Studio aangeboden reguliere lesuren daarvoor mogelijkheden bieden.
Indien de Studio door onvoorziene omstandigheden niet in staat is een les te geven, zal indien mogelijk de
uitgevallen les op een latere datum gegeven worden.
Onvoorziene verplaatsing of annulering van een les leidt niet tot restitutie of vergoeding van lesgeld.
Het lesgeld wordt geïnd middels automatische incasso in twee termijnen. Indien geen gebruik wordt gemaakt van
automatische incasso wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Nieuwe leerlingen betalen éénmalig €10,- inschrijfgeld.
Meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin krijgen 10% korting vanaf de 2de leerling.
De 2de dansles die een leerling volgt krijgt 30% korting.
Bij deelname aan een deel van het seizoen wordt het lesgeld naar rato berekend, vanaf de eerste van die maand.
Als het lesgeld niet of te laat wordt voldaan, wordt de leerling de toegang van de les ontzegd. Dit geeft geen
ontheffing van de betalingsverplichting.
Voorafgaand aan een voorstelling wordt een nader te bepalen (kostuum)bijdrage gevraagd.

Betaling
Voor betaling van het lesgeld dien je het doorlopende machtigingsformulier voor automatische incasso ingevuld en
ondertekend retour te zenden, tegelijk met dit inschrijfformulier. Al eerder ingediende (ongewijzigde)
machtigingsformulieren zijn nog steeds geldig en hoeven niet nogmaals ingediend te worden.
Bijzonderheden
Zijn er bij de leerling bijzonderheden of medische omstandigheden bekend, waarvan de Studio op de hoogte zou
moeten zijn? Zo ja, graag vermelden welke. Deze informatie wordt zeer vertrouwelijk behandeld.

Reactie
• Je ontvangt een ontvangstbevestiging van deze inschrijving per email.
• Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor de start van de eerste les bericht of de les doorgaat.
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