Dansstudio Simone
Algemene voorwaarden schooljaar 2017-2018
1.Inschrijving
Inschrijving is mogelijk door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen voor het
gehele seizoen. Dit kan online of via het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is tijdens de balletlessen
in De Horizon. Inschrijven kan voorafgaande aan het schooljaar en vindt plaats op volgorde van
aanmelding. Zijn de lessen volgeboekt, dan wordt uw zoon/dochter op de wachtlijst geplaatst. Door
in te schrijven verklaart U akkoord te gaan met deze voorwaarden. Tussentijds opzeggen is niet
mogelijk.
2.Locatie
De lessen worden gegeven in de Daltonbasisschool De Horizon, Pieter Calandlaan 768-A te
Amsterdam-Osdorp. De lessen vervallen tijdens de schoolvakanties van De Horizon. De
schoolvakanties kunnen afwijken van de vakanties van de school van uw kind. (zie kalender)
3.Betaling
Betalingsmogelijkheid per blok of voor het hele seizoen ineens bij vooruitbetaling. Het eerste blok
begint 4 oktober en duurt tot eind december. In totaal worden op 11 lessen gegeven. Ook in het
tweede en derde blok zijn per blok 11 lessen gepland.
Uw betalingsvoorkeur kunt U aangeven op het inschrijfformulier. De lesgelden dienen
voorafgaande aan de lessen te worden voldaan volgens de richtlijnen op de factuur, die als
bijlage per email zal worden toegestuurd. Mocht u de factuur ook per gewone post willen
ontvangen dan zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met €3,= administratiekosten.
4.Korting
Heeft U meer dan 1 kind ingeschreven dan wordt een korting van 10% gegeven voor het tweede
en volgende kind van hetzelfde gezin. Bij betaling ineens voor het hele seizoen wordt een korting
gegeven van ca. 2%.
5.Aansprakelijkheid
Dansstudio Simone is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal of vermissing van persoonlijke
goederen die leerlingen, in welke vorm dan ook, ondervinden of oplopen tijdens de lessen.
Evenmin is Dansstudio Simone aansprakelijk voor blessures en de gevolgen daarvan, opgelopen
tijdens de lessen. De docent heeft te allen tijde het recht om de leerling de toegang tot de les te
weigeren zonder opgaaf van redenen.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2 oktober 2017

