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INSCHRIJVEN
Inschrijven doet u door een volledig ingevuld inschrijfformulier ondertekend in te leveren bij de docent of op te
sturen per post. U krijgt per e-mail een bevestiging van de inschrijving of telefonisch bericht indien nog niet zeker
is of uw les doorgaat of als de les vol is. Eventueel kunt u op een ander uur of op een wachtlijst geplaatst worden.
U inschrijving wordt elk lesjaar automatisch verlengd.

BETALINGSVOORWAARDEN
De inschrijving is definitief zodra het verschuldigde bedrag is betaald. Bij overschrijding van de betalingstermijn
worden extra kosten (á € 7,50) in rekening gebracht. Dit geldt ook bij stornering (geen afschrijving automatische
incasso mogelijk door saldotekort of terugboeking ). ALMAX DCD behoudt zich het recht voor, de toegang tot de
les te weigeren indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan.
In de contributie is rekening gehouden met de reguliere schoolvakanties (tijdens deze schoolvakanties is Almax
DCD in elk geval voor de kinderdansgroepen gesloten).
Lesgelden worden niet gerestitueerd.

BETALINGSWIJZE
Het lesgeld wordt afgeschreven via automatische incasso rond iedere 28ste van de maand voor de
daaropvolgende betalingstermijn. Indien de aanmelding na de start van het seizoen wordt ontvangen, wordt het
lesgeld naar rato berekend.
Voor het actuele lesgeld verwijzen wij naar onze website. www.almaxdcd.nl
Vanaf 01 Januari 2018 zal het lesgeld per kwartaal vooruit worden geïncasseerd.

LESGELD
Almax DCD behoudt zich het recht voor, de tarieven voor het lesgeld éénmalig per jaar aan te passen. Een
lesgeldwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. een e.mail.
Almax DCD accepteert cheques van Stichting Leergeld.

OPZEGGEN EN UITSCHRIJVEN
Opzeggen kan alleen schriftelijk per opzegformulier. Deze is te downloaden op www.almaxdcd.nl
Elke andere vorm van opzegging is dus niet akkoord en wordt niet in behandeling genomen! (d.w.z. per e-mail,
sms of een briefje). Middels het opzegformulier kan tevens de
machtiging voor automatische incasso ingetrokken worden. Na verwerking in administratie stuurt Almax DCD
een bevestiging van opzegging per e-mail, check dit!
Opzegging dient te geschieden met inachtneming van de betalingsperiode (betalingen gaan per kwartaal) c.q.
voorwaarden en dient dus vóór de laatste dag van de aflopende betalingsperiode bekend te zijn bij Almax Dance
Centre Deventer d.w.z. vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Let op: Als er geen (tijdige) opzegging ontvangen is, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met
een kwartaal.

AANSPRAKELIJKHEID
ALMAX DCD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, zowel tijdens als voor en na de lessen.
En geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt
gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken. Tevens aanvaardt ALMAX DCD geen
aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen. Wij adviseren geen kostbare
spullen, zoals sieraden, in de kleedruimte te laten liggen

WIJZIGINGEN
ALMAX Dansstudio heeft het recht om:
-

Noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.
Andere docenten in te schakelen dan die op de website staan vermeld

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALMAX DCD

VERHINDERING VAN DE DANS(ST)ER
Bij verhindering van de dans(st)er, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient hiervan tijdig telefonisch / app of via e-mail
mededeling te worden gedaan.

ZIEKMELDEN
Bij ziekte is afmelding gewenst. Bij langdurige ziekte (meer dan 3 weken) kan eventueel een compensatie
gegeven worden a.d.h.v. een verklaring van de behandelend arts. Bevriezen van een lidmaatschap kan maximaal
een half jaar. Dit is ter beoordeling aan de directie. Aanvragen hieromtrent dienen schriftelijk of per e-mail te
worden ingediend.

LENGTE LESJAAR
Het lesjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
ALMAX DCD volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling, zoals door de overheid wordt vastgesteld voor het
basisonderwijs.

PORTRETRECHT
ALMAX DCD laat regelmatig fotoreportages maken van lessen, activiteiten en optredens/voorstellingen. Deze
foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier
verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen dit
automatische akkoord. ALMAX DCD zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

KIJKLESSEN
Het is niet toegestaan de gehele les te blijven kijken. Dit ter voorkoming dat uw kind te veel wordt afgeleid. De
mogelijkheid om te zien wat uw kind heeft geleerd, kan tijdens de kijkles. Elke laatste les van het kwartaal, de
laatste half uur.

LIDMAATSCHAP
Almax DCD heeft het recht de danser het lidmaatschap te ontzeggen wanneer de dans(st)er zich niet houdt aan
de voorwaarden van DCD.

