Huisregels
• 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 Balleten 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
privéadressen en telefoonnummers door van het
eigen personeel.
• Voor vragen en/of opmerkingen over onze
algemene voorwaarden kunt u terecht bij één
van onze directieleden.

Tarieven
Kinderen, tieners en volwassenen
per maand
1 les per week		

€ 25,00

2 lessen per week

€ 40,50

3 lessen per week

€ 59,50

Onbeperkt		

€ 69,50

55+
per maand
1 les per week		

€ 23,00

2 lessen per week

€ 36,50

3 lessen per week

€ 53,50

Onbeperkt		

€ 69,50

Onbeperkt
dansen?

€ 69,50
per maand

Bij meerdere leden uit één gezin, wonend op
hetzelfde adres gelden de volgende kortingen:
Bij twee leden uit één gezin € 9,50
Bij drie leden uit één gezin € 15,50
Bij vier leden uit één gezin € 30,50

De eerste
proefles is
gratis!

Eenmalige inschrijfkosten € 17,50.
De eerste proefles is gratis,
daarna € 7,50.
De opzegtermijn is de lopende
maand plus één kalendermaand
en dient schriftelijk te gebeuren.

www.ballet-endansstudioschiedam.nl

Algemene voorwaarden
Contributie en betalingen
Met het ingevulde inschrijfformulier machtig je de
balletschool voor de maandelijkse incasso’s. De
maandelijkse contributiegelden worden vooraf geïnd
op de 26ste voor de maand waarop de contributie
betrekking heeft. Jaarlijks kunnen de lesgelden worden
verhoogd. 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 jou verhaald worden.
Lesrooster
De laatste up to date lesrooster is opvraagbaar bij de
balie en te vinden 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.
Vakanties
Tijdens de zomervakantie zijn wij drie weken en tijdens
de kerstvakantie twee weken gesloten. Tevens zijn
wij op alle nationale feestdagen gesloten. De overige
vakanties werken wij met een vakantierooster. Deze
is de te vinden op onze website. De gemiste lessen
kunnen binnen één maand ingehaald worden, tijdens
vakanties moet het lesgeld worden doorbetaald.

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. Het lidmaatschap
kan door een geldige reden (medische indicatie)
voor maximaal drie maanden worden stopgezet, dit
kan alleen schriftelijk aangevraagd worden per mail
of brief, deze aanvraag zal door de directie worden
beoordeeld. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
Voorwaarden dansen op basis van het Jeugdfonds
sport & cultuur
• Ballet- en Dansstudio Schiedam accepteert de
aanvraag van het Jeugdfonds Cultuur Zuid-Holland.
• Zowel het inschrijfgeld als de maandelijkse
contributies worden met het bedrag van de
aanvraag 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
aanvraag 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
aanvraag 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 aanvraag plaatsvinden.
• Indien er onterecht gebruik wordt gemaakt van de
aanvraag, bent u zelf verplicht alle openstaande
bedragen te betalen.

