ALGEMENE VOORWAARDEN Studio DANCINÈZ
Aanmelding
- Aanmelding bij Studio DANCINÈZ vindt plaats door het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen
aan de docent van de betreffende les.

Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden
- Een lidmaatschap bij Studio DANCINÈZ kan op elk gewenst moment ingaan.
-

-

Bij aanvang van inschrijving wordt het lesgeld gebaseerd op het volgende:
1. Danslessen = digitaal factuur, binnen 14 dagen te voldoen
2. Sportlessen = automatische incasso per de 15e van de maand (maandelijks opzegbaar is mogelijk)
3. Musicallessen = automatische incasso per de 15e van de maand (maandelijks opzegbaar is mogelijk)
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Overleg hiervoor met de docent of neem contact op met Inèz:
info@studiodancinez.nl / 06-46553770.

Sportlessen
- Elke maand opzegbaar per e-mail: info@studiodancinez.nl
- Incassering van 12 maanden per jaar, er zijn 44 lesweken, incasso 15e van de maand
- In de zomerperiode is er een aangepast rooster
- Tijdens schoolvakanties en vrije dagen wordt er geen les gegeven
- Deelname op eigen risico

Danslessen
- Studio DANCINÈZ werkt met 2 seizoenen per jaar:
Voorjaar seizoen: januari t/m. mei
Najaar seizoen: augustus t/m. januari
Exacte planning is afhankelijk van de school vakanties
- Één seizoen bestaat uit 15 danslessen
- Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen wordt er geen les gegeven, dit is reeds verrekend in het lesgeld en tijdig
aangegeven bij alle leden
- Deelname op eigen risico

Musicallessen
- Elke maand opzegbaar per e-mail: info@studiodanceinez.nl
- Incassering van 10 maanden per jaar (juli/augustus niet), incasso 15e van de maand
- Er zijn 36 lesweken per jaar
- Tijdens schoolvakanties en vrije dagen wordt er geen les gegeven
- Deelname op eigen risico

Privacy
- Studio DANCINÈZ heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan de privacy
van onze leden. Via onze website www.studiodancinez.nl kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij over onze
leden verkrijgen.
- Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het gebruik met het plaatsen van foto’s en/of
video’s waarop mijn zoon/dochter herkenbaar is op de diverse mediakanalen van Studio DANCINÈZ:
website/facebook/instagram/folder. Dit zullen uitsluitend foto’s en/of video’s zijn die gemaakt zijn tijdens activiteiten van
Studio DANCINÈZ. Denk daarbij aan foto’s en/of video’s die gemaakt zijn tijdens de lessen, theatershow, wedstrijden en
georganiseerde activiteiten van Studio DANCINÈZ.

Risico en aansprakelijkheid
- Het volgen van een sport, dans of musical les bij Studio DANCINÈZ is geheel voor eigen risico.
- Studio DANCINÈZ wordt niet aansprakelijk gesteld voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of
letsel van de leerling.
- Studio DANCINÈZ wordt niet aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de leerling.

Huisregels
- De leerling wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de huisregels van Studio DANCINÈZ en hiernaar te handelen.
- RESPECT naar iedereen!
- Neem je eigen bidon mee.
- Tijdens de danslessen graag stilte in het bar gedeelte.
- Kauwgom is tijdens de lessen niet toegestaan.
- Tijdens de danslessen draag je sport/danskleding + dans/gymschoenen
(+ kniebeschermers voor de wedstrijddansers).
- Het is niet toegestaan om zelf achter de bar te komen.
- Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen
door anderen dan de cursisten zelf, tenzij de docent dit aangeeft.
- Studio DANCINÈZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal.
- Laat dus nooit waardevolle spullen onbeheerd rondslingeren.
- Jassen, tassen, sjaals en mutsen aan de kapstok.
- Mobieltjes, fietsensleutels e.d. worden tijdens de dansles opgeborgen.
- Mocht je iets zijn vergeten: bel ons even 06-46553770.
- Ben je verhinderd, ziek? Geef dit (tijdig) aan bij Inèz of de desbetreffende docent.

Studio DANCINÈZ
Sint Annastraat 6
info@studiodancinez.nl

5421 KC Gemert
06-46553770
www.studiodancinez.nl

