Inschrijfformulier Solution Dance Centre
-AlmereVoornaam:………………………………………….

Achternaam:…………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:………………………………………..

Woonplaats:……………………………………………………

Mobiel:…………………………………………...

Telefoonnummer thuis:……………………………………….

Geb.datum:…………………………………………

Emailadres:………………………………………………………..................................................................................
Bij jonger dan 18 jaar
emailadres ouders en/of verzorgers:………………………………………………………..........................................
Bovengenoemde wil per…………………………………………………………….. het volgende abonnement afsluiten:
LESTIJD

60 MINUTEN (alle leeftijden)

Inschrijfgeld (éénmalig):

€ 15,00

□ Dans 1x p/w
□ Dans 2x p/w
□ Dans onbeperkt

€ 26,00 p/m
€ 42,00 p/m
€ 55,00 p/m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan ondertekende zijn de algemene voorwaarden van Solution Dance Centre bekend gemaakt. Men is
tenminste 3 maanden lid van de dansschool. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk met inachtneming van 1
maand.
Handtekening deelnemer(ster)*…………………………………………
Indien jonger dan 18 jaar dient ook een handtekening van 1 van de
ouders/verzorgers……………………………………
Machtiging tot inhouding van contributie
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Solution Dance Centre, gevestigd aan de Aprilstraat 105 te Almere
om van zijn/haar ondergenoemde (giro-)rekening een bedrag van €……………………….af te schrijven. En wel
per maand.
(Opzegging lidmaatschap schriftelijk bevestigen. Na het opzegtermijn van 1 maand wordt de automatische
incasso gestopt.)

Naam rekeninghouder :…………………………………

IBAN : __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

BIC:………………………………………
Handtekening ter akkoord:………………………………
Solution Dance Centre
Aprilstraat 105
1335 BL Almere
www.solutiondancecentre.com

Datum:………………………………………………..

Tel.: 06-24949419
solutiondancecentre@live.nl
KVKnr:32155910

IBAN : NL29 ABNA 0567176401
BTW: NL1467.89.738.B01

Algemene Voorwaarden
Regels:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van
de leden van de dansschool.
2. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de
dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool alsmede de aanwijzingen die gegeven
worden door de dansdocent. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden
overgegaan.
3. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (dansdocent van de) dansschool is niet
aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten
van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is
geheel op eigen risico.
4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van
de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
5. De dansschool heeft het recht met een gegronde redenen personen de toegang tot de dansschool
te weigeren.
6. De dansles wordt gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde
docent(e).
7. De dansschool mag de dansles annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder
overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige
ziekte, etc. . Men dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht geannuleerde les in
te halen. Dit kan via lessen op een andere dag, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling
overleg tussen leden en dansschool bepaald.
Dit geldt niet voor leden die er vrijwillig voor kiezen lessen niet te volgen.
Inschrijving/opzegging:
8. Na inschrijving is men tenminste 3 maanden lid en het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het
lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een
andere termijn met de cursist is overeengekomen. Indien jonger dan 18 jaar dient ook een handtekening
van 1 van de ouders/verzorgers voor akkoord inschrijving.
9. Betaling van het lesgeld vindt via automatische incasso plaats. De dansschool wordt gemachtigd om
de contributie in te houden van rekening begunstigde.
10. Het lesgeld wordt 12 maanden per jaar geïncasseerd, ook tijdens de zomervakantie en de maanden
waarin lessen komen te vervallen vanwege vakanties en/of feestdagen vallen. Tijdens de zomervakantie
haneteren wij een zomerrooster en wordt er in maand wel geïncasseerd.
11. Bij inschrijving dient men op de hoogte te worden gesteld van:
-de globale inhoud van de les
- de tijdsduur van een les
- de lestijden
- de frequentie van de lessen
- eventuele overige verplichtingen
12. Het opzegtermijn is de lopende maand plus een kalendermaand en dient per email te gebeuren
naar solutiondancecentre_adm@hotmail.com

