Algemene voorwaarden Beatz DanceStudio
1. Inschrijving/lidmaatschap
•
Nieuwe leden dienen €10,- inschrijfgeld te betalen.
•
Na inschrijving ben je lid van Beatz DanceStudio.
•
De les waar je je voor inschrijft zal te allen tijde voor je gereserveerd zijn.
2. Betaling
•
De kosten van je lidmaatschap worden per termijn (vijf maanden) betaald (m.u.v. de zanglessen). Mocht
deze manier van betalen niet mogelijk zijn, neem dan contact op met Beatz DanceStudio.
•
De betaling dient te geschieden in de maanden september en februari. Hierover ontvang je een e-mail.
•
Het lesgeld dient betaald te worden voor de uiterlijke betaaldatum vermeld in de e-mail.
3. Opzeggen
•
Opzegging van een lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren.
•
Opzegging tussen de termijnen in, is geheel kosteloos.
•
Er dient voor de eerste les van een nieuwe termijn opgezegd te worden.
•
Een leerling is lid van Beatz DanceStudio totdat er per mail opgezegd is. Je ontvangt vervolgens een
definitieve bevestiging per mail van de uitschrijving.
•
Wanneer de leerling verhinderd is om aan de lessen deel te nemen, vindt er geen restitutie van het
lesgeld plaats. Voor het geval de verhindering toe valt te rekenen aan Beatz DanceStudio vindt restitutie
plaats.
4. De lessen
•
De lessen duren een klokuur, tenzij anders is vermeld.
•
De lessen zullen door de docent(e) naar eigen inzicht worden ingevuld en aangepast worden aan het
gemiddelde niveau van de groep.
•
Het is mogelijk om tijdens het seizoen over te stappen naar een andere groep.
•
Indien je op de dag van jouw les ziek bent, vervalt je les.
•
Tijdens schoolvakanties gaan de lessen niet door, uitzonderingen daargelaten.
•
Als de docent(e) van de groep geen les kan geven (ziekte o.i.d.), wordt de les overgenomen door een
vervangende dansdocent.
•
Tijdens de danslessen worden er sporadisch filmopnamen gemaakt van de choreografieën. Deze
filmpjes zullen op de website of youtube-pagina van Beatz DanceStudio geplaatst worden. Wanneer
(ouders van de) leerlingen niet aan deze filmpjes willen meewerken kun je dit per email aangeven bij
Beatz DanceStudio. Deze leerlingen zullen niet gefilmd worden. Leerlingen zullen vooraf geïnformeerd
worden wanneer er gefilmd wordt in de les.
5. Huisregels
•
In de zaal mogen enkel binnenschoenen gedragen worden.
•
Het is niet toegestaan tassen of eten mee de zaal in te nemen.
•
Beatz DanceStudio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, diefstal en
vernieling van eigendommen van leden.
•
Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig raden wij je aan vooraf een arts te raadplegen.
•
Houd de kleedkamers netjes, deze worden ook gebruikt door andere groepen.
•
De choreografieën die binnen Beatz DanceStudio worden gegeven, zijn eigendom van Beatz
DanceStudio. Kopiëren van deze choreografieën is verboden. Wil je toch een keer gebruik maken van
een choreografie van Beatz DanceStudio, dan kun je hiervoor toestemming vragen bij je docent(e).
•
Mobiele telefoons dienen uit/stil te staan.
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