
Persoonlijke gegevens

Plaats:

Gegevens betalingsplichtige

Voor- en achternaam en voorletters: 
Adres: 
Postcode:
Telefoonnummer: 
Emailadres:
Geboortedatum: 
Danservaring: 

Naam en voorletters: 
Adres: 
Postcode:
Telefoonnummer: 
Emailadres:

Plaats:

Datum eerste proefles: 

Gegevens leerling

Lessen

In 1 termijn 
Betaling

In 2 termijnen  

Ballet 4-6 jaar Modern 10-14 jaar 

Ballet 6-9 jaar 

Ballet 9-12 jaar 

Ballet 12-15 jaar 

 Spitzen Modern 14+

Ballet volwassenen Barre workout volwassenen

Het factuur bedrag dient u over te maken naar het desbetreffende reknningnummer:
Ten name van:  De Nijkerkse Dansschool
Rekeningnummer: NL37 INGB 0007 0865 62

Het desbetreffende bedrag dient binnen 14 dagen worden overgemaakt. Vergeet niet de naam en de 
lesdag van de leerling bij de betaling te vermelden.  

Algemene voorwaarden
Algemeen
Wanneer u door ziekte, of een andere geldige oorzaak lessen mist, dan 
kunnen deze in overleg met de docent worden ingehaald. Cursusgelden 
worden bij verzuim niet gerestitueerd. In het geval van langdurige ziekte 
of een blessure is er de mogelijkheid om in overleg de lessen in te 
halen. Uitschrijving van de cursus is alleen per vijf maanden mogelijk; 
schriftelijk een maand voor de definitieve opzegging. Wijzigingen 
kunt u doorgeven via denijkerksedansschool@outlook.com of via het 
contactformulier. Vakanties en feestdagen lopen parallel aan die van 
het basisonderwijs.

Aansprakelijkheid
De Nijkerkse Dansschool stelt zich niet aansprakelijk voor letsel 
(welke aard dan ook), diefstal, verlies en of beschadigingen van 
eigendommen. De Nijkerkse Dansschool streeft ernaar dat alle 
lessen gegeven worden zoals het huidige rooster. Mocht door ziekte 
de les uitvallen dan zullen wij altijd zoeken naar een geschikte 
oplossing, maar vallen de lessen uit door overmacht dan is De 
Nijkerkse Dansschool hiervoor niet aansprakelijk.

Privacy
De Nijkerkse Dansschool vindt jouw privacy belangrijk, wij houden 
ons dan ook aan de huidige AVG regels. Tevens worden er tijdens 
de voorstellingen, open dagen en wedstrijden foto’s gemaakt. Deze 
worden gebruikt om de voorstelling, open dag en wedstrijden vast 
te leggen en gebruikt voor sociale doeleinden zoals de website, 
Facebook en Instagram. Indien u wenst dat uw foto of die van uw 
kind wordt verwijderd dan kunt u dit aangeven door contact met 
ons op te nemen.

Kledingvoorschriften
Klassiek ballet: zwart balletpakje, roze balletmaillot en roze splitzool 
balletschoenen. Modern/showgroep: balletpakje, maillot of zwarte 
legging, balletschoenen of sokken. Spitzen: zwart balletpakje, roze 
balletmaillot en aangemeten spitzen.

Datum:
Plaats:

Handtekening:

Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de algemene voorwaarden en verbindt zich tot 
betaling van het verschuldigde lesgeld. 

Inschrijfformulier De Nijkerkse Dansschool
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