Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden en opzeggen
Invullen en retourneren van het inschrijfformulier is verplicht. Uw inschrijving is bindend voor een termijn van 5 maanden (half seizoen) en verplicht u tot het betalen van het volledige
lesgeld binnen de gestelde betalingstermijn. De termijnen lopen van september t/m januari en van februari t/m juni. Als u later instapt bent u dus inschreven tot het einde van de termijn
dat kan zijn t/m eind januari of eind juni.
Er geldt een schriftelijke (per post of per email) opzegtermijn van 1 maand. De opzegmaand gaat in vanaf de eerste van de maand, zeg dus tijdig op! Ook als u niet zeker weet of u het
volgende seizoen de lessen wilt blijven volgen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk! Opzeggingen kunt u doorgeven per post of per mail, u krijgt dan een bevestiging terug gestuurd die
tevens het bewijs is dat u geen lesgeld meer verschuldigd bent.
Voor de danslessen kunt u opzeggen tot 1 januari (eerste termijn) of 1 juli (tweede termijn). Hierna wordt uw inschrijving weer verlengd met 5 maanden. Hierover krijgt u tijdig bericht per
mail om u te herinneren. Zonder opzegging wordt uw inschrijving verlengt met een termijn.
Betaling in twee termijnen: n.v.t. op de Core-Trainingen!
U kunt er voor kiezen om het lesgeld in twee termijnen van 5 maanden te betalen. De eerste termijn loopt van September t/m Januari en het tweede termijn loopt van Februari t/m Juni.
Na inschrijving of voorafgaand aan een nieuwe termijn ontvangt u een mailtje met alle betalingsgegevens zodat u het lesgeld zelf kunt overmaken. Als u per 5 maanden betaald kunt u
gebruik maken van 10% korting, door te betalen voor 1 september (eerste termijn) en voor 1 februari (tweede termijn). Voor alle betalingen na deze data komt de korting te vervallen. Als
uw betaling is ontvangen volgt hierover een bevestiging per mail.
Betaling per maand:
U kunt er ook voor kiezen om het lesgeld per maand te betalen. Het lesgeld wordt dan door middel van doorlopende euro-incasso SEPA aan het begin van iedere maand geïncasseerd.
Hiervoor moet u een machtigingsformulier ondertekenen. U kunt de afschrijving van het lesgeld zien op uw bankafschrift, hierover wordt geen afzonderlijk betalingsoverzicht verstrekt. Bij
een (onterechte) terugboeking van de doorlopende euro-incasso SEPA door de klant (of door de bank van de klant), ontvangt de klant een e-mail of factuur als betalingsherinnering met
het verzoek om de factuur onder vermelding van het factuurnummer te voldoen. Hierbij kan € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
Bij een (onterechte) terugboeking van de doorlopende euro-incasso SEPA door de klant (of door de bank van de klant), ontvangt de klant een factuur als betalingsherinnering met het
verzoek om de factuur onder vermelding van het factuurnummer te voldoen. Hierbij kan € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
Let op! Alleen voor Core-Trainingen en Volwassenlessen:
Let op!: Voor deze lessen geldt een aangepaste inschrijf regeling. Uw inschrijving is bindend voor de eerste 2 maanden. Zonder opzegging wordt uw inschrijving voor onbepaalde tijd
verlengd, met een opzegtermijn van 1 maand. Zonder opzegging wordt uw inschrijving voor onbepaalde tijd verlengd, waarbij uw inschrijving met een opzegtermijn van 1 maand kan
worden beëindigd. Voor deze regeling is het alleen mogelijk om per maand te betalen. Wilt u toch per termijn betalen dan geeft deze regeling u geen recht op restitutie!
Het lesgeld wordt berekend vanaf de 1e van de instap maand.
Achterstallige betaling:
Bij achterstallige betaling wordt 2x een herinnering verstuurd. Hierna wordt er overgegaan op het inschakelen van een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant,
vermeerderd met de wettelijke rente.
U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van het lesgeld. Eventuele herinneringen of aangevraagde facturen ontvangt u per email. Bij achterstallige betaling wordt 3x een
herinnering verstuurd. Hierna wordt er overgegaan op het inschakelen van een incassobureau.
Het lesgeld wordt berekend vanaf de 1e van de instap maand.
3 Dee Dans behoudt zich het recht voor om een prijsverhoging toe te passen.

Rooster
De lestijden en/of het rooster kunnen per half jaar veranderen. Hierover wordt u voor de start van het nieuwe seizoen per mail geïnformeerd.
Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt 3 Dee Dans zich het recht voor de les te annuleren.

Wijzigingen
Als uw contactgegevens veranderen, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven via 3deedans@gmail.com?
Om uw betalingswijze te wijzigen, stuurt u een mail naar 3deedans@gmail.com. (alleen voor danslessen)

Kledingvoorschriften
Om mee te doen aan de lessen is het belangrijk om de juiste kleding te hebben:
Peuter&KleuterDans: platte/zachte schoentjes, maillot/legging/panty, balletpakje/shirtje
Ballet lessen: balletschoentjes (dames roze, heren zwart of wit), panty, balletpakje
Dansmix: Lekker zittende danskleding, zwarte platte/zachte jazzschoenen (laag)
Moderne lessen: Lekker zittende danskleding, blote voeten (afhankelijk van de zaal sokken)
Overige lessen: Zorg voor lekker zittende danskleding met sport/dansschoenen die niet buiten zijn gedragen (geen zwarte zool!).
Haren graag vast en uit het gezicht, geen sieraden om of kauwgom in, dit kan gevaarlijk zijn!
Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee, mocht u toch spullen van waarde bij u hebben neemt u ze dan mee de zaal in. Mobiele telefoons tijdens de les uit!

Aansprakelijkheid
3 Dee Dans aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen.
Deelname aan dans- en sportlessen, workshops en projecten geschiedt op eigen risico.
3 Dee Dans is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend
en worden voor eigen risico opgevolgd.
Schade en vernielingen aangebracht aan het materiaal van 3 Dee Dans zijn voor rekening van de leerling/deelnemer, deze moet dit vergoeden of evt. reparatie kosten betalen.
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Ziekmelding en afmelding
Het wordt op prijs gesteld dat u zich afmeld bij ziekte of afwezigheid vanwege andere activiteiten. Afmelden kan via email of mobiel. Mochten wij mobiel niet te bereiken zijn dan kunt u
een (sms)bericht sturen of de voicemail inspreken. Indien mogelijk wordt er gekeken of er een vervangende les kan worden aanboden. Bij af- of ziekmelding is er geen restitutie mogelijk.
Voor de Core-Trainingen geldt dat er geen inhaallessen mogelijk zijn!
In geval van langdurige ziekte zal na overhandiging van een verklaring van uw arts, waaruit blijkt dat u niet meer kunt trainen, het lesgeld tijdelijk worden gestopt.
Indien een lidmaatschap tijdelijk wordt gestopt, zal voor de lengte van de gestopte periode het lidmaatschap worden verlengd. Bijv.: Als er wordt gestopt voor 2 maanden dan wordt het
lidmaatschap ook met 2 maanden verlengd.
Voor 50plussers geldt dat het tijdelijk stop zetten van uw lidmaatschap alleen kan (met grondige reden en) als dit een maand van te voren schriftelijk wordt aangegeven (dit ivm de
doorlopende incasso).

Overmacht, vakanties en vrije dagen
Mocht een docent wegens ziekte, overmacht of familieomstandigheden niet inzetbaar zijn dan zal 3 Dee Dans er alles aan doen om een vervanger in te zetten. Mocht dit niet lukken dan
wordt de les afgzegd. Dit geeft niet de mogelijkheid tot restitutie.
Vakanties: Het seizoen loopt van September t/m Juni. Kleine vakanties en vrije dagen dienen te worden doorbetaald. De zomervakantie (maanden Juli en Augustus) niet. Vakanties en vrije
dagen worden vermeld bij aanvang van het seizoen en op de website. Wij proberen zoveel mogelijk de (basis)scholen in de gemeente te volgen, maar de vakanties kunnen afwijken.
Let op! 3DeeDans hanteert voor de Core-Trainingen een zomerstop van 4 weken. Deze vallen per jaar anders i.v.m. de zomervakantie van de scholen. Deze periode wordt altijd op tijd
doorgegeven en hoeft niet te worden doorbetaald.
Vakanties en vrije dagen worden zo snel mogelijk na de aanvang van het seizoen vermeld op de website.

Film, foto of geluidsopnames
Het is zonder schriftelijke toestemming van de leiding van 3 Dee Dans niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens lessen en of optredens en dergelijke. Rechten op door
3 Dee Dans ontwikkelde (les-) methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan 3 Dee Dans.
Wij plaatsen regelmatig foto en filmmateriaal van de lessen op facebook en de website. Mocht u er problemen mee hebben dat u of uw kind in beeld komt, wilt u dit dan melden bij de
leiding?

Overig
3 Dee Dans behoud zich het recht voor om mensen te weigeren dan wel van een les te verwijderen indien zij de orde in de les verstoren of zich niet respectvol gedragen tegen medecursist
of docent. Mocht dit plaatsvinden dan geeft dit geen recht op restitutie van lesgeld.
Voor de kinderlessen geldt: maximaal 15 leerlingen per les. Dit is om de kwaliteit en veiligheid van de lessen te waarborgen.
Kijken tijdens de les is niet toegestaan, maar dit wordt goedgemaakt tijdens de kijklessen en presentaties. Deze worden beiden 1x per jaar gehouden.
Wilt u als ouder/verzorger er op letten dat uw kind voor de les nog even naar de wc is geweest? Als uw kind niet zelfstandig naar het toilet kan, moet een ouder/verzorger tijdens de les
aanwezig blijven. Het is voor de docent niet mogelijk om een groep leerlingen alleen te laten om een kind naar het toilet te begeleiden.
Zorg ervoor dat u (uw kind) op tijd in de les bent, 10 minuten na aanvang van de les wordt een leerling de les geweigerd.
Mocht het een keer voorkomen dat er minder dan 4 leerlingen in de les aanwezig zijn, dan kan deze les helaas niet doorgaan. De leerlingen die wel aanwezig zijn krijgen in dit geval een
inhaalles.
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