Het inschrijfformulier kunt u mailen naar:
dansstudiomoveit@hotmail.com
of per post: Hoofdweg 118b, 7371 GE Loenen

Gegevens leerling
Naam
Geboortedatum/
Leeftijd
Bijzonderheden

M/V

Gegevens ouder(s)/ verzorger(s)
Naam
Telefoonnummer
Emailadres
Schrijft zich in voor:
o Kids dance 3 – 5 jaar (za. 8.45u – 9.30u)
o Street 1 6t/m 8 jaar (za. 9.30u – 10.30u)
o Street 2 9 t/m 11 jaar (za. 10.30 – 11.30u)
*Prijzen half seizoen bij later instromen(januari –

€72,50,€80,€80,juli)

Betalingswijze
o Eenmalige betaling (bedrag dient voor 1 februari
overgemaakt te worden)
Let op: u dient het geld zelf over te maken naar
IBANnummer: NL15 INGB 0703 325604 t.n.v. N.M. Ploeg
Vergeet hierbij niet de naam van uw kind te vermelden.
Door het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord
met de algemene voorwaarde (zie achterkant)
Datum:

Plaats:

-----------------------

Naam:

Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Het dansseizoen loopt gelijk met het schooljaar, regio midden.
2. Bij aanwezigheid van minder dan twee leerlingen mag een les, op de
dag zelf, geannuleerd worden.
3. Deelname aan lessen bij Dansstudio Move It! is geheel op eigen risico.
Dansstudio Move It! is niet aansprakelijk voor blessures en/of vermissing
van eigendommen.
4. Voor promotie doeleinden (website/ de facebook pagina) kunnen er
foto’s en/of video’s gemaakt worden tijdens de lessen. Mocht u hier
bezwaar tegen hebben, kunt u dit altijd aangeven.
5. In de vakantie zijn er geen danslessen (dit betreft de laatste zaterdag
van de vakanties).
6. Kijken tijdens de lessen is alleen toegestaan tijdens de daarvoor
bestemde kijklessen.

Inschrijving en betaling

Het inschrijfformulier dient ondertekend ingeleverd te worden. Dit kan
via de mail of per post.
2. Het lesgeld dient op de aangegeven datum overgemaakt te zijn.
3. Bij later instromen (na de kerstvakantie) wordt het lesgeld tarief
aangepast
4. Bij voortijdig stoppen is er geen restitutie mogelijk van het betaalde
lesgeld.
1.

In-/ uitschrijven
1.
2.
3.
4.

Eerste proefles is altijd gratis.
Instromen kan het gehele seizoen op elk gewenst moment.
Uitschrijvingen dienen voor 30 juni doorgegeven te zijn.
Dansseizoen 2018/2019 loopt van woensdag 29 augustus 2018 t/m
zaterdag 6 juli 2019)

