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Algemene voorwaarden 
 
Inschrijfvoorwaarden:  
 
Voor de gratis proefles krijgt u een inschrijfformulier, deze kunt 
u na de les inleveren aan de balie of voor de eerstvolgende les 
afgeven aan de balie. Dit is belangrijk anders kan de leerling 
niet meedoen met de les. Wij werken niet met vaste contracten 
dus er kan op ieder moment worden opgezegd 
rekeninghoudend met een opzeggingstermijn van de lopende 
maand en één volle kalendermaand. Het inschrijfgeld bedraagt 
eenmalig  
€17,50,- en wordt geïncasseerd met de eerstvolgende 
maandelijkse incasso. Voor leerlingen jonger dan 18 jaar geldt 
dat het formulier ondertekend moet worden door één van de 
ouders of verzorgers. 
 
Proeflessen: 
 
Er kan maximaal één proefles voor een lesuur gedaan worden 
of maximaal twee proeflessen voor twee verschillende lessen, 
daarna bedraagt het bedrag voor een losse les  € 7,50. 
 
Contributie en betalingen:  
 
De contributiegelden worden geïnd door middel van 
maandelijkse incasso’s, met het ingevulde inschrijfformulier 
machtigt u de balletschool hier voor. 
 
De maandelijkse contributie gelden bedragen per 1 januari 
2015: 
     
    1 x p/wk    2 x p/wk     3 x p/wk     onbeperkt   
  t/m 54 jaar   € 24,00      € 39,50       € 58,50       € 77,00   
  vanaf 55 jaar   € 22,00      € 35,50       € 52,50       € 69,00    

Daarnaast hanteren we voor gezinsleden behorend tot één 
huishouding (wonend op hetzelfde adres) de volgende 
kortingen: 

Bij 2 leden uit 1 gezin €  8,50 
Bij 3 leden uit 1 gezin € 12,50 
Bij 4 leden uit 1 gezin € 19,00 
Bij 5 leden uit 1 gezin € 25,00 

De maandelijkse contributie gelden worden vooraf geïnd op de 
26ste voor de maand waarop de contributie betrekking heeft. 

Jaarlijks kunnen deze lesgelden worden verhoogd. 

De gemiste lessen kunnen binnen één maand ingehaald 
worden, tijdens vakanties moet het lesgeld worden 
doorbetaald. Het lidmaatschap kan door een geldige reden 
(medische indicatie) voor maximaal drie maanden worden 
stopgezet, dit kan alleen schriftelijk aangevraagd worden per 
mail of per brief, deze aanvraag zal door de directie worden 
beoordeeld. 

Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. 
 
 
 
 
 
 

 
Bij het niet slagen van een automatische incasso, zal 
er een 2e incasso worden uitgevoerd omstreeks de 15e van de 
desbetreffende maand.  
 
Mocht deze incasso ook niet slagen dan zal de extra kosten van 
€ 1,50 (per maand contributie) in rekening worden gebracht.. 
Bij het uitblijven van betalingen of niet slagen van automatische 
incasso zal de vordering uit handen worden gegeven aan een 
incassobureau, deze kosten als ook de buitengerechtelijke 
kosten zullen op u verhaald worden. 
 
Ballet- en Dansstudio werkt ook met waardecoupons van 
de Gemeente Schiedam. 
 
Voorwaarden Waardecoupon Jeugdfonds Gemeente Schiedam: 
 
● Ballet- en Dansstudio Schiedam accepteert de 

waardecoupon van Jeugdfonds Gemeente Schiedam. 
● Zowel het inschrijfgeld als de maandelijkse contributies 

worden met het bedrag van de waardecoupon 
verrekend. 

● Bij het inschrijven wordt ook het IBAN-nummer gevraagd 
van de leerling (of ouder/voogd), waarvan op het moment 
dat het bedrag van de waardecoupon nul is van de 
opgegeven IBAN-nummer kan worden geïncasseerd. 

● Bij voortijdige beëindiging zal de balletschool nooit het 
overgebleven bedrag naar de leerling (of ouder/voogd) 
overmaken, dit zal alleen bij hoge uitzondering (medische 
indicatie of verhuizing) op verzoek van de gemeente naar 
de gemeente worden overgemaakt. 

● Het lidmaatschap eindigt niet als het geld van de 
waardecoupon op is, de verplichting om uit te schrijven 
als lid van de balletschool ligt bij u. Anders loopt de 
contributiegelden gewoon door, ook al verschijnt de 
leerling niet in de les. 

● Bij disciplinaire maatregelen door de balletschool zal er 
geen restitutie van het overgebleven bedrag van de 
waardecoupon plaatsvinden. 

● Indien er onterecht gebruik wordt gemaakt van de 
waardecoupon, bent u zelf verplicht alle openstaande 
bedragen te betalen. 

 
Lesrooster: 
De laatste up to date lesrooster is opvraagbaar bij de balie en 
ook zichtbaar op onze website: 
www.ballet-endansstudioschiedam.nl. 
 
Vergeet niet bij een eventuele leswisseling een mutatieformulier 
in te vullen, verkrijgbaar bij de balie, dit om een juiste 
presentielijst van de les te krijgen. Het mutatieformulier moet 
minimaal één week voor het einde van de maand ingeleverd 
zijn om de wijziging voor de volgende maand door te voeren. 
 
De balletschool kent drie niveaus afhankelijk van de 
vorderingen op dansgebied: a). beginners b). fast beginners c). 
intermediate. Een leswisseling naar een hoger niveau kan alleen 
geschieden met goedkeuring van de dansdocent. 
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Vakanties:  
 
Tijdens de zomervakantie zijn wij drie weken en tijdens de 
kerstvakantie twee weken gesloten. Tevens zijn wij op alle 
nationale feestdagen gesloten. In de voorjaarsvakantie, 
meivakantie, de overige weken van de zomervakantie en de 
herfstvakantie zullen wij werken met een aangepaste 
vakantierooster. 
Op onze website: www.ballet-endansstudioschiedam.nl staan 
de allerlaatste data’s en tijden van onze vakantieroosters. 
 
Kijklessen: 
 
Iedere laatste week voor de vakantie houden wij open 
kijkdagen, tijdens deze open kijkdagen kunt u samen met 
andere familieleden een kijkje in de les nemen en zo de 
vorderingen van uw dochter/zoon  zien. Deze lessen duren een 
half uur tot drie kwartier. 
 
Voorstelling: 
 
Om het jaar  organiseren wij een leerlingenvoorstelling in 
Theater aan de Schie,  waar al onze leerlingen aan meedoen 
(het is geen verplichting). Van deze voorstelling wordt een dvd 
registratie en foto’s gemaakt, welke belangstellenden kunnen 
kopen. 
 
Foto’s, dvd’s en promotiemateriaal: 
 
Ballet- en Dansstudio Schiedam laat regelmatig reportages 
maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze 
foto’s en dvd’s kunnen gebruikt worden voor 
publiciteitsdoeleinden van de balletschool. Met het 
ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de leerling (of 
zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de 
publicatie van dit materiaal, rekening houdend met de AVG 
wetgeving.  
 
Kleding en schoeisel:  
 
Behalve voor de selectiegroepen kent de balletschool (nog) 
geen kledingvoorschriften,  belangrijk is dat er niet met 
buitenschoenen de zalen van de balletschool mag worden 
betreden. 
 
Opzegging: 
 
De opzegging dient schriftelijk te gebeuren, middels een brief of 
een mail (op de balletschool is er ook een mutatieformulier 
aanwezig waarop dit aangegeven kan worden). De opzegtermijn 
is de lopende maand en één volle kalendermaand.  
Eventueel achterstallige contributie moet gelijktijdig met de 
opzegging worden voldaan. 
 
RESTITUTIE VAN LESGELD IS NIET MOGELIJK!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement:  

● Wees op tijd in de les, dit ter voorkoming van blessures 
en ergernis van medeleerlingen. 

● Geen sieraden of kauwgom in de les. 
● De balletschool is niet aansprakelijk voor diefstal en 

beschadiging van meegebrachte goederen. 
● Schoenen die buiten worden gedragen mogen niet 

gedragen worden in de zaal. 
● Lestijden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. 
● Bij ziekte van de docent zal er vervanging worden 

gezocht, mocht dit niet lukken zal de les niet doorgaan. 
De les wordt dan op een later tijdstip ingehaald. 

● Met een aantal van twee aanwezige leerlingen zal de 
les doorgaan en verkort worden tot een half uur. Met 
één leerling in de les zal de les niet doorgaan. 

● Het is niet toegestaan voor wie dan ook om te kijken of 
aanwezig te zijn tijdens de les (uitzonderingen daar 
gelaten en altijd in overleg met de docent). 

● Bij ongewenst, intimiderend en/of beledigend gedrag 
van ouders/verzorgers en/of leerlingen naar andere 
leerlingen, ouders/verzorgers of personeel van de 
balletschool wordt de toegang ontzegd en het 
lidmaatschap per direct beëindigd. 

● De aanwijzingen van het personeel van Ballet- en 
Dansstudio Schiedam & Vlaardingen dienen opgevolgd 
te worden. 

● Op grond van de wet persoonsregistratie verstrekt de 
balletschool geen informatie uit onze 
leerlingenbestand aan derden zonder toestemming, 
tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke 
verplichtingen. Ook geeft de balletschool geen privé 
adressen en telefoonnummers door van het eigen 
personeel. 
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