Algemene Voorwaarden
KOSTEN
Eenmalig inschrijfgeld = € 17,50
1 les per week = € 24,- per maand
2 lessen per week = € 36,- per maand
3 lessen per week = € 44,- per maand
Peuterdans = € 22,- per maand
Een strippenkaart = € 90,- voor 10 lessen, te besteden in 6 maanden.
Het seizoen loopt van september t/m juni. Voor de maanden juli en augustus hoeft u geen contributie te betalen.

BETALING
Voor de betalingen via de automatische incasso: De contributie wordt voorafgaand aan de maand, rond de 27e, van
uw rekening afgeschreven. Het eenmalige inschrijfgeld wordt samen met de eerste contributie afgeschreven. Ons
rekeningnummer is: NL22 INGB 0000 7188 79 op naam van DUS DANS.

OPZEGGING
Opzegging is mogelijk, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 kalendermaand, terwijl deze opzegging
geschiedt tegen de laatste dag van de maand. Opzegging dient schriftelijk per post of per e-mail door u te richten
tot Jacqueline Vos.

WEIGERING IN DE LES
Leerlingen, waarvan de ouder/verzorger, in gebreke is gebleven bij betaling van de verschuldigde lesgelden, kunnen
dientengevolge van verdere deelname aan de lessen worden uitgesloten. De deelnemer, de ouder/verzorger van de
leerling, alsmede de desbetreffende docent ontvangen schriftelijk bericht. De betaling- verplichting blijft te allen
tijde bestaan.

PORTRETRECHT
DUS DANS maakt regelmatig beeldmateriaal van de lessen, presentaties en voorstellingen. Dit beeldmateriaal
gebruikt DUS DANS voor publiciteits-doeleinden op de website, brochure, flyers e.d. Met het ondertekenen van het
inschrijfformulier verklaart de deelnemer of ouder/verzorger van de leerling akkoord te gaan met de publicatie van
het beeldmateriaal. Er kan schriftelijk bezwaar getekend worden tegen deze automatische akkoordverklaring. DUS
DANS zal zich dan inspannen om publicatie van dit beeldmateriaal te voorkomen.
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AANSPRAKELIJKHEID
DUS DANS en haar docenten/medewerkers zijn niet aansprakelijk voor diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
DUS DANS stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
DUS DANS en haar docenten/ medewerkers zijn niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na de les
en voor alle activiteiten georganiseerd door DUS DANS buiten de danslessen.
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