Algemene voorwaarden seizoen 2020/2021:

1. Algemeen
- Alle leden van Dansschool Etudes zijn gehouden aan de bepalingen van deze algemene
voorwaarden.
2. Inschrijving
- U bent ingeschreven wanneer het inschrijfformulier ingevuld geretourneerd is.
- Bij aanmelding bent u verplicht tot betaling van het volledige cursusgeld, voor een cursus van
35 lessen (of meerdere lessen per week). U geeft zelf aan in hoeveel termijnen u wilt betalen.
Dit kan in 3, 2 of 1 termijn, afhankelijk van het aantal lessen dat u volgt per week.
- Het cursusjaar loopt van begin september tot begin juli.
3. Betaling
- Contributie betaalt u voor de 1e lesweek van het jaar. U krijgt per e-mail een factuur.
- Bij deelname aan meerdere lessen ontvangt u een korting van 10% op uw 2e en 3e les. De 4e
les is gratis.
- In het geval van meerdere kinderen uit één gezin geldt een kortingsregeling. Ieder tweede of
volgende kind ontvangt een korting van 10% op het lesgeld.
- Betaling dient plaats te vinden binnen 5 werkdagen.
- Bij te late betaling kunnen kosten in rekening worden gebracht. De kosten bedragen de
werkelijk en wettelijke kosten.
4. Opzegging
- U verplicht zich voor het hele seizoen, tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
- Er is geen recht op restitutie, ook niet bij overmacht of onvoorziene omstandigheden.
- Opzeggen voor het aankomende seizoen dient te geschieden voor 1 augustus, voorafgaand
aan het nieuwe seizoen, per e-mail.
- Bij opzegging ontvangt u een bevestiging per e-mail. Dit is uw bewijs van uitschrijving.
- Als de opzegging niet op tijd binnen is, dan zullen wij kosten in rekening brengen ter hoogte
van € 30,00.
5. Aansprakelijkheid
- Cursisten volgen de lessen op eigen risico.
- Dansschool Etudes is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen.
- Dansschool Etudes stelt zich in geen geval aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel.
- Mocht er door een leerling op welke manier dan ook schade worden toegebracht aan de
leslocatie, dan zal dit door diegene dienen te worden vergoed.
6. Media
- Cursisten geven toestemming om foto’s/video’s van groepen of individuen te gebruiken voor
de website/folder. Mocht u hier echter bezwaar tegen hebben dan kunt u altijd contact met
ons opnemen.

7. Wedstrijdteams
- Het wedstrijdteam uur heeft een apart tarief. Deze les staat los van de 10% regeling.
- Voor een wedstrijdteam dient u auditie te doen.
- Het is verplicht om naast het wedstrijdteam uur een andere les te volgen.
- Leden van de wedstrijdteams ontvangen kleding van Dansschool Etudes. Deze kleding dienen
zij te dragen tijdens wedstrijden en optredens. De kleding blijft echter in het bezit van
Dansschool Etudes.
- Voor het wedstrijdteam dient u zelf een Etudes trui, zwarte broek en witte schoenen aan te
schaffen.
- Leden van de wedstrijdteams dienen zich ten alle tijden af te melden voor de les indien zij
niet kunnen. De twee lessen voor een wedstrijd word je geacht aanwezig te zijn.
- De inschrijfkosten van de wedstrijden zijn voor eigen rekening.
- Vervoer van en naar de wedstrijden dient u zelf (of onderling) te regelen.
8. Overige bepalingen
- Alle gevallen en/of situaties, waar bovenstaand reglement niet in voorziet, worden
uitsluitend door de directie van Dansschool Etudes beoordeeld en beslist.

Kosten per seizoen:
Lesduur per
week

1 les

45 minuten

€ 215,00
(€6,15 per les)

1 uur

€ 232,50
(€6,65 per les)

Wedstrijdteam

€ 215

2 lessen

3 lessen

4 lessen

€ 441,75
Eventueel te
betalen in 2
termijnen van
€ 220,88

€ 627,75
Eventueel te
betalen in 3
termijnen van
€ 209,25

De 4e les is gratis.
Hierbij blijven dus
de kosten van 3
lessen gelden.

* dit is exclusief inschrijfkosten wedstrijden.

