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***ALGEMENE VOORWAARDEN*** 
 
 
Maandelijkse Incassering 
Het lesgeld wordt maandelijks geïncasseerd, aan het eind van de voorgaande maand (voorbeeld: de 
betaling van april zal plaatsvinden rond 30 maart). De vakantieweken die binnen het cursusblok 
vallen, maar waarin géén lessen worden gegeven, zijn reeds verrekend in het cursusbedrag. 
In de maanden juli en augustus wordt géén lesgeld geïncasseerd. In deze periode zullen ook géén 
reguliere groepslessen worden gegeven. Een eventuele zomercursus dient afzonderlijk te worden 
betaald. 
 
LET OP!!! Na inschrijving is het verplicht het gehele cursusbedrag voor het betreffende blok (zie 
omschrijving bij cursusblok) te voldoen, ongeacht of de cursusperiode wel of niet wordt volbracht. 
 
Betaling in één keer 
Betaal je liever het cursusbedrag voor het betreffende blok in één keer, dan is dat uiteraard ook 
mogelijk (10x maandbedrag voor het Stijldansen, 5x het maandbedrag bij de overige dansstijlen). Je 
ontvangt dan een korting op het totale cursusbedrag van € 5,00 op een cursus van 5 maanden en  
€ 10,00 op een cursus van 10 maanden. 
 
Cursusblok 
Een cursusblok voor Stijldansen is 10 maanden (september tot en met juni). Dit is een gehele 
danscursus, bijvoorbeeld voor Brons-Ster/Zilver-Ster of Goud. Na het afronden van het betreffende 
niveau kun je hiervoor afdansen. Dit is overigens niet verplicht! 
 
Een cursusblok voor de overige dansstijlen is 5 maanden (sept. t/m jan. en van febr. t/m juni). 
 
Afdansen 
Stijldansen 1x per jaar aan het eind van het seizoen (eind juni) 
Streetdance 2x per jaar (eind januari en eind juni) 
 
Afdansen is niet verplicht om door te kunnen naar een volgend level! Doorplaatsing naar een volgend 
level gebeurd dan in overleg met de dansinstructeur. 
 
Meenemen eigen eten/ drinken NIET toegestaan 
Het is niet toegestaan eigen eten en drinken mee te nemen. Deze zijn tegen een vergoeding 
verkrijgbaar bij de bar. 
 
Hygiëne 
Denk om je persoonlijke Hygiëne!! Transpiratiegeur is niet fijn voor jezelf, maar zeker niet voor 
anderen! Schone kleding en deo gebruiken vóór aanvang van de lessen wordt dan ook zeer 
gewaardeerd! 
 
Respect voor elkaar 
Toon altijd respect voor elkaar!! Een fijne sfeer in de dansschool staat bij ons hoog in het vaandel!! 


