VOORWAARDEN BALLETSTUDIO SYLVIA
KvK Utrecht:30151147

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de gemachtigde akkoord met de voorwaarden van Balletstudio Sylvia.
INSCHRIJVING
Ieder schooljaar wordt in de 1e les een ingevulde en ondertekende inschrijving ingeleverd.
De inschrijving geldt voor het hele cursusjaar, van 06-09-2021 t/m 30-06-2022. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er
geen lessen.

AFMELDING

Wanneer een leerling verhinderd is naar een les te komen wordt de docent hiervan graag op de hoogte gebracht.

OPZEGGING

Opzeggen dient eind juni 2022 via email te worden gemeld. 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 getroffen worden.

PROEFLES

Nieuwe leerlingen krijgen een gratis proefles.
Voor Pre-Primary, Primary en Lil’ Streetkidz is de proefmaand beschikbaar. Voor deelname aan de proefmaand vult u het
proefmaand formulier in en betaalt u de proefmaand bij de 1e les. Na afloop van de proefmaand kan de leerling ingeschreven
worden voor het resterende cursusjaar of de lessen beëindigen zonder verdere verplichting.

LESGELD

Het lesgeld is verschuldigd voor het hele cursusjaar.
Het lesgeld wordt overgemaakt op Balletstudio Sylvia NL15KNAB0254922813 onder vermelding van de naam van de leerling.
Bij een start in het cursusjaar wordt het lesgeld door Balletstudio Sylvia berekend. U betaalt voor de nog te volgen lessen.
Bij te late betaling ontvangt u een betalingsherinnering met € 15,- administratiekosten per herinnering.
Bij meer dan 2 maanden betalingsachterstand wordt de toegang tot de les ontzegd.
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 getroffen worden.

UITVAL LESSEN

Wanneer er meer dan 3 lessen per jaar uitvallen door afwezigheid van de docent heeft de leerling recht op restitutie.
Wanneer lessen door omstandigheden online of buiten gegeven moeten worden geeft dit geen recht op restitutie.

AANSPRAKELIJKHEID

De balletschool doet er alles aan om leerlingen veilig les te geven en blessurevrij te houden. Balletstudio Sylvia kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor blessures of letsel. Ook is de balletschool niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van
eigendommen van leden.
GEDRAGSCODE
Balletstudio Sylvia gebruikt uw gegevens alleen intern voor zaken als het verzenden van informatie aan haar leden, het verwerken
van lesgelden, accountantscontrole etc.
Uitzonderingen:
Voor het aanmelden voor RAD en IDTA ballet en dansexamens worden persoonsgegevens van de leerling gebruikt.
Foto’s of filmbeelden die door de docent of door de balletschool ingehuurde professionals zijn gemaakt tijdens lessen of optredens
mogen worden geplaatst op de website, Facebook en instagram van Balletstudio Sylvia.
Het geven van voorstellingen en presentaties hoort bij dans. Het is wenselijk dit soort gelegenheden vast te leggen als herinnering.
Het is dan ook gebruikelijk hier beelden van te maken. Indien een leerling niet op deze beelden wil verschijnen kan een leerling
niet meedoen aan optredens.
Tijdens open lessen mag er niet gefilmd of gefotografeerd worden door publiek. Aan het einde van de les krijgt u de gelegenheid te
filmen of te fotograferen.

