
INSCHRIJFFORMULIER BALLETSTUDIO SYLVIA 2020-2021 
KvK Utrecht:30151147 
Elke leerling dient in september een inschrijfformulier in te leveren. De inschrijving geldt voor het hele cursusjaar, van 
07-09-2020 t/m 30-06-2021. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Opzeggen dient in juni 2021 via email te worden 
gemeld. Bij een start gedurende het cursusjaar wordt het lesgeld door de Balletstudio berekend. Er wordt bij tussentijdse 
beëindiging van de lessen geen lesgeld gerestitueerd. Bij langdurige ziekte, mits tijdig gemeld, verhuizing buiten de regio o.i.d. 
kan een regeling voor restitutie getroffen worden. Betaalt u het cursusjaar inééns, dan dient dit voor 30 september 2020 te zijn 
overgemaakt op NL15KNAB0254922813 t.n.v BALLETSTUDIO SYLVIA. Bij een jaarbetaling ontvangt u een korting die in de 
tarieventabel verwerkt is. Bij betaling in 3 termijnen maakt u het termijnbedrag over in september, november en januari. 
Balletstudio Sylvia en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeval of letsel, verlies of diefstal van 
eigendommen van een lid en/of derden.  

In verband met AVG: Balletstudio Sylvia verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. 
Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen van foto’s of filmmateriaal. Dit zal uitsluitend gebruikt worden voor promotie van 
de balletstudio op Facebook, instagram en de website van Balletstudio Sylvia. 
O) Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmmateriaal voor promotie, Balletstudio Sylvia’s Facebook, instagram 
en website. U mag uw toestemming ten alle tijde intrekken. 
O) Ik geef geen toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmmateriaal. 
Indien bij openbare optredens een door ons ingehuurd bedrijf foto’s en/of film opneemt kan de leerling hier niet van verwijderd 
worden. 

Ondergetekende is ouder dan 18 jaar en gaat akkoord met de inschrijfvoorwaarden. 

✎Graag aankruisen welke les(sen) de leerling zal volgen: 

Naam leerling

Geboortedatum

Adres

Woonplaats

Naam ouder(s)

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Email 

Datum inschrijving

Bijzonderheden

Datum Handtekening 

✎ MAANDAG ✎ DINSDAG ✎ WOENSDAG
16.30-17.45  Interfoundation 16.00-17.00  Modern Kids 7-11 jr 15.15-16.15  Grade 3

17.45-19.15  Intermediate 17.00-18.00  Jazz Kids 7-11 jr 16.15-17.30  Grade 4

19.15-19.45  Pointe Class 18.00-19.00  Modern Teens 12-15 jr 17.30-19.00  Grade 5

19.45-21.15  Advanced 1 19.00-20.00  Adult ballet & jazz mix 19.00-20.00. Repertoire 

21.15-22.15  Privéles 20.00-21.30  Advanced 1 & 2

✎ DONDERDAG ✎ VRIJDAG ✎ ZATERDAG
16.00-17.00. Street Kids 7-10 jr 10.00-10.30  Peuterballet 2-3 jr 09.30-10.15  Pre-Primary 4-5 jr

17.00-18.00  Street Teens1 11-13 jr 16.00-17.00  Grade 2 10.15-11.00  Primary 6-7 jr

18.00-19.00  Street Teens2 14-16 jr 17.00-18.30  Grade 6 11.00-12.00  Grade 1 

19.00-20.00  Street Gevorderd 17+ 18.30-19.00  Pointe Class

20.00-21.00. Modern Gevorderd 16+


