Algemene voorwaarden

1. Verantwoordelijkheid
Ouders/verzorgers, die de lidmaatschapovereenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke hoedanigheid, zijn
hoofdelijk verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de onderstaande voorwaarden. Zij worden verder aangeduid als
de verantwoordelijke. Ook indien leden tussentijds meerderjarig worden, blijft degene die de overeenkomst is aangegaan de
verantwoordelijke.
2. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50
3. Inschrijven en voorwaarden
U vult een inschrijf formulier in die via de docente te verkrijgen is. Deze levert u ook weer bij dansschool L2D in. Zodra u bent
ingeschreven start het maandelijks incasso. De eerste maand wordt verrekend met de startdatum en inschrijfgeld. Inschrijven is
afhankelijk van groepsgrootte en vorderingen. De lessen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname.
4. Maandelijks incasso
Het lesgeld wordt per maand geïnd. We gaan uit van een gemiddelde van 40 weken les in het jaar. Vakanties zijn verrekend in
het maandbedrag.

5. Proeflessen
U kunt altijd èèn gratis proefles nemen. Daarna wordt er geacht in te schrijven.
6. Opzegtermijn één kalendermaand.
Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd. Opzeggingen dienen door de verantwoordelijke SCHRIFTELIJK ingediend te
worden bij de Administratie, Postadres: Sint Walburg 20a, 6671 AS, Zetten. Dit kan ook via de Mail: info@dansschooll2d.nl.
De schriftelijke opzegging moet op zijn laatst 30 dagen voor de eerstkomende maand bezorgd zijn op het administratieadres.
Wordt deze naar de betaal datum ingediend, maar binnen de eerste maand, wordt er nog een maand extra gerekend. Als hij pas
naar een maand wordt ingediend moet er nog een maand worden betaald. Uiteraard kun je als lid deze maanden het beschikbare
lesaanbod blijven volgen.
7. Opschorten van betaling bij overmacht
Ingeval van ziekte of andere overmacht is het tijdelijk opschorten van de betaling mogelijk. Hiertoe dient de verantwoordelijke een
SCHRIFTELIJK verzoek in te dienen bij de administratie, binnen een week na de ontstane situatie. De betaling zal de eerste maand
nog worden voortgezet. Bij het opnieuw starten van de lessen zal worden berekend hoeveel weken u niet heeft kunnen deelnemen
aan de lessen. Vanaf de les die u weer deelneemt zal weer betaald moeten worden.
8. Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte / afwezigheid van de docent worden de leden (mits bereikbaar) telefonisch, per mail of per brief op de hoogte gebracht.
Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet
mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het lesgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per jaar zijn
vervallen.
9. Aansprakelijkheid
De school is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of andere schade, die een lid kan overkomen. Deelname aan de
lessen geschiedt op eigen risico.
10. Schade
Schade toegebracht aan de inventaris ( het gebouw waar de lessen plaatsvinden) wordt op de leden verhaald op grond van
wettelijke aansprakelijkheid.
11. Wangedrag
Een lid, die zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam van de school in opspraak brengt, kan tijdelijk of voorgoed de
toegang tot de lessen ontzegd worden. Daarbij worden de lopende financiële verplichtingen stopgezet.
12. Contact
Adres: Sint Walburg 20a, 6671 AS, Zetten. Tel: 06-81356176. Mail: info@dansschooll2d.nl. Website: www.dansschooll2d.nl
Facebook :dansschoollovetodance
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