Algemene voorwaarden:
De zaal waarin de danslessen plaats vinden is gehuurd. We zijn dus te gast. Wees andere bezoekers
niet tot last en laat alles schoon achter.
Het lesgeld dient in 2 termijnen te worden betaald. U ontvangt hiervoor 2 facturen. De eerste factuur
ontvangt u voor aanvang van de eerste les. 2e termijn ontvangt u eind december. Het is mogelijk,
enkel en alleen in schriftelijk overleg, om het lesgeld in 4 termijnen te betalen.
U bent wel verplicht bij inschrijving het gehele bedrag, al dan niet in 4 termijnen, te betalen.
Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden opgestuurd.
De inschrijving is bindend voor het komend seizoen. Indien tussentijds wordt gestopt met de
dansles, om welke rede dan ook, is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. Uitzonderingen:
verhuizing naar een andere stad met een grotere afstand dan 30 km, of langdurige blessure met
bewijs van huisarts, daargelaten.
De groepen bestaan uit minimaal 8 en maximaal 16 leerlingen. Bij onvoldoende animo voor een
bepaalde dansles kan deze worden geannuleerd met teruggave van lesgeld.
Betaling van het lesgeld dient te geschiede binnen de termijn zoals vermeld op uw factuur. Indien het
lesgeld niet op tijd is ontvangen kan de leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat betaling
heeft plaats gevonden.
Indien je verhinderd bent graag een afmelding via e-mail; sanne@dansopschool.nl
of 06-53758530. Indien de les onverhoopt komt te vervallen, zal de docente proberen iedereen tijdig
in te lichten. Meer dan twee uitgevallen lessen worden ingehaald of terugbetaald.
In geval van een, door de overheid ingestelde lock-down, zoals bv Covid-19 of andere
Pandemie/Epidemie, waarbij de les niet fysiek mag worden voortgezet, zal de les online worden
voortgezet. De lessen zullen niet worden ingehaald.
Het is niet toegestaan om als ouder/verzorger tijdens de les te blijven kijken. Hiervoor zijn speciale
kijklessen. Deze worden tijdig aangekondigd.
De docente behoudt de vrijheid om leerlingen, zonder verdere opgaaf van redenen, de lessen te
ontzeggen. Dans op School aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor zoekgeraakte spullen,
schade aan derde of ongevallen / blessure tijdens, voor en/of na de lessen.
Het ballet/dans seizoen loopt ongeveer gelijk met het basisonderwijs. Dans op School volgt zoveel
mogelijk de basisschoolvakanties van regio zuid. Hier kan soms iets van worden afgeweken. Dit zal zo
vroeg mogelijk bekend worden gemaakt. Een ballet/dans seizoen bestaat uit 39 tot 42 lessen.
Inschrijving gebeurt voor elk nieuw seizoen. Aan het eind van het oude seizoen ontvangen de
leerlingen een nieuw inschrijfformulier, hiermee schrijft de leerling zich dus in voor één seizoen en
zit niet automatisch vast aan een langdurig contract.
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