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Inschrijfvoorwaarden danslessen vanaf 3 jaar 
 

□  Het cursusjaar loopt altijd van 1 september t/m 30 juni.  
□  Tijdens de basisschoolvakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. 
□  Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. 
□  Bij tussentijdse opzegging door welke reden dan ook zal het resterende cursusgeld niet worden gerestitueerd. 
□  Elke inschrijving loopt automatisch door naar een nieuw cursusjaar. 

□  Opzeggingen voor het nieuwe cursusjaar dienen uiterlijk 31 juli per mail ingediend te worden. Wij hanteren 
een opzegtermijn van 1 maand voor alle opzeggingen die wij later ontvangen, waarbij de maand waarin 
opgezegd is niet mee wordt gerekend. (Bijvoorbeeld: opzegging op 15 augustus = lid t/m 30 september).  

 
□ Het cursusgeld dient in 2x voldaan te worden:  
 (1e termijn vóór 1 oktober v.h. cursusjaar, 2e termijn vóór 1 februari v.h. cursusjaar) 
  

Reguliere les Lesuren per week Contributie per termijn 

Reguliere les tot 16 jaar 1 €105,- 

Reguliere les vanaf 16 jaar 1 €110,- 

Peuters+Groep ½ (woensdag) 45 min €78 

   

2x reguliere les per week   

2x Reguliere les tot 16 jaar 2 €175,- 

2x Reguliere les vanaf 16 jaar 2 €180,- 

   

Selectielessen   

Talentenklasleerlingen 2 €185,- 

Selectieleerlingen tot 16 jaar 2,5 €215,- 

Selectieleerlingen vanaf 16 jaar 2,5 €220,- 

 
□    Wanneer je later in een termijn instroomt, wordt de contributie hier op aangepast. De factuur van de 

contributie wordt altijd per e-mail toegestuurd.  
 

□  Tweede en volgende jongste gezinsleden uit 1 gezin krijgen € 17,50- korting per termijn wanneer beide 

gezinsleden uitsluitend onze reguliere lessen volgen. Deze korting geldt dus niet wanneer één van de 2 
gezinsleden óf beide gezinsleden ook één van de volgende lessen volgt: Selectie 1,2,3, Attitudedancers, 
Talentenklas, Peuter & Ouder dans, Peuters+Groep ½ (woensdag).  

 
□  Voor een selectieteam/talentenklas/attitudedancers kunnen leerlingen zich niet opgeven. Deelnemers worden 

hiervoor door de docent aangewezen, eventueel na het doen van een auditie.  

 
□  Onze groepen zijn ingedeeld op schoolgroep/klas. Leerlingen dienen zich op te geven in de groep, gerelateerd 

aan de groep/klas waarin ze op school zitten. De docent kan besluiten hier een uitzondering op te maken. Om 
rust in de groepen te behouden en i.v.m. de eindshow is het gedurende een cursusjaar niet mogelijk om door 
te schuiven naar een andere groep. Dit kan wel met ingang van het nieuwe cursusjaar.  

 
□  De leiding behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren indien er onvoldoende deelnemers zijn 

aangemeld. 
 

□  Uitgevallen lessen: 

a Wanneer de leerling verhinderd is een les bij te wonen, wordt deze niet ingehaald en ontstaat geen recht 
op restitutie van lesgeld. 

b Wanneer de les door verhindering van de docent meer dan twee weken achtereen niet is doorgegaan, 

worden vervangende lessen in aangepaste vorm aangeboden. 
 
Door de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver: 

□  Attitude 54 in generlei opzicht aansprakelijk te zullen stellen voor geleden schade of lichamelijk letsel, 
ontstaan door of verband houdend met het deelnemen aan de lessen, demonstraties, uitvoeringen, 
wedstrijden of andere activiteiten van Attitude 54 op welke wijze dan ook. 

□  Geen verborgen gezondheidsgebreken te hebben (eventueel ondersteund, op eigen initiatief of op verzoek van 

de docent, door een medische (sport)verklaring). 
□  Geen bezwaar te hebben tegen eventuele publicatie van beeldmateriaal waarop de leerling voorkomt, dat in 

opdracht van Attitude 54 is gemaakt tijdens de lessen of optredens. 
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Inschrijfvoorwaarden Peuter & Ouder dansles 
 

□  Het cursusjaar loopt altijd van 1 september t/m 30 juni.  
 
□  Tijdens de basisschoolvakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. 
 
□  Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. 

 
□  Bij tussentijdse opzegging door welke reden dan ook zal het resterende cursusgeld niet worden gerestitueerd. 
 
□  Elke inschrijving loopt automatisch door naar een nieuw termijn en cursusjaar. 
 
□  Opzeggingen dienen uiterlijk 1 week voor het nieuwe termijn en 1 maand voor het nieuwe cursusjaar per mail 

ingediend te worden. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand voor alle opzeggingen die wij later 

ontvangen.  
 
□ Bij het peuter & ouder dans kunt u kiezen uit 2 abonnementsvormen:  

 
- 2-maanden abonnement: per termijn van 2 maanden: 28,- 
Dit abonnement is het meest voordelig wanneer u elke vrijdag wilt komen dansen. Wanneer de leerling 

verhinderd is een les bij te wonen, wordt deze niet ingehaald en ontstaat geen recht op restitutie van lesgeld. 
De factuur voor dit abonnement ontvangt u voorafgaand aan een nieuw termijn per e-mail. De contributie 
kunt u vervolgens overmaken. 

 
- strippenkaart: 6 strippen voor 32,- (12 lesweken geldig)  
Mocht u niet elke vrijdag kunnen komen dansen, is de strippenkaart de beste optie. De 6 strippen zijn 12 
lesweken geldig. Mocht er een les niet doorgaan door bijvoorbeeld een feestdag/vakantie, telt deze week niet 

mee. Mocht de strippenkaart op of verlopen zijn, dan kunt u weer een nieuwe kopen. De strippenkaart dient in 
de les contant en gepast betaald te worden. Koop op tijd een nieuwe strippenkaart, want zonder geldige 
strippenkaart is het niet mogelijk de les te volgen.  

 
□    2 broertjes/zusjes die samen met één ouder deze les volgen betalen voor het 2-maandenabonnement 44,00 

euro per termijn en voor de strippenkaart 50,00 euro.  

  

□  Voor de reguliere lessen hanteren wij gezinskorting voor tweede en volgende jongste gezinsleden uit 1 gezin 
(€ 17,50- korting per termijn). De Peuter & Ouder dansles valt niet onder onze reguliere lessen dus de 
gezinskorting geldt niet voor deze cursus.  

 
□  De leiding behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren indien er onvoldoende deelnemers zijn 

aangemeld. 

 
□  Uitgevallen lessen: 

a Wanneer de leerling verhinderd is een les bij te wonen, wordt deze niet ingehaald en ontstaat geen recht 
op restitutie van lesgeld. 

b Wanneer de les door verhindering van de docent meer dan twee weken achtereen niet is doorgegaan, 
worden vervangende lessen in aangepaste vorm aangeboden. 

 

 

Door de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver: 
 

□  Attitude 54 in generlei opzicht aansprakelijk te zullen stellen voor geleden schade of lichamelijk letsel, 
ontstaan door of verband houdend met het deelnemen aan de lessen, demonstraties, uitvoeringen, 
wedstrijden of andere activiteiten van Attitude 54 op welke wijze dan ook. 

 

□  Geen verborgen gezondheidsgebreken te hebben (eventueel ondersteund, op eigen initiatief of op verzoek van 
de docent, door een medische (sport)verklaring). 

 
□  Geen bezwaar te hebben tegen eventuele publicatie van beeldmateriaal waarop de leerling voorkomt, dat in 

opdracht van Attitude 54 is gemaakt tijdens de lessen of optredens. 
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