
  

Inschrijfformulier K Dance 
Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de cursist en zijn/haar ouder/verzorger kennis te hebben genomen van de 

algemene voorwaarden en het huisreglement, deze zijn te vinden op de website www.kdance.nl/Informatie/Algemene-

voorwaarden/ en zich daaraan te committeren. Door ondertekening schrijft cursist zich in voor het volgen van danscursussen en 

overige activiteiten zoals voorstellingen en optredens K Dance tot en met het einde van het cursusjaar. 

Voornaam cursist    

Achternaam cursist    

Geboortedatum    

Betaling plichtige naam    

Adres    

Postcode & Plaats    

Mail & telefoon cursist    

Mail & telefoon verzorger 1    

Mail & telefoon verzorger 2    

Evt. overig    

Schrijft zich in voor (cursus 1): ⃝  Proefles ⃝Proefmaand ⃝ Jaarlid (kuis aan wat van toepassing is.)       

Lesstijl & naam docent    

Lesdag    

Lestijd    

Schrijft zich in voor (cursus 2): ⃝  Proefles ⃝Proefmaand ⃝ Jaarlid (kruis aan wat van toepassing is.)       

Lesstijl & naam docent    

Lesdag    

Lestijd    

In geval van calamiteiten:  

Naam Huisarts:    

Plaats Huisarts:   

Telefoonnummer Huisarts:   
 Door deze overeenkomst te ondertekenen gaat de cursist en zijn/haar ouder/verzorger ermee akkoord dat deelname aan de lessen 

of andere activiteiten van K Dance, geheel voor eigen risico geschiedt. K Dance is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan ten 

gevolge van het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten. K Dance kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verloren 

gegane of beschadigde zaken. Wij houden gegevens bij van onze cursisten, zie voor verdere uitleg de AVG zoals vermeld op 

www.kdance.nl. Opzegging, overstappen en/of wijzigingen dienen schriftelijk te gebeuren voor 1 juni van het huidige cursusjaar. 

Deze overeenkomst dient volledig ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden voorafgaand aan de 2e les.  Dit kan per mail 

info@kdance.nl , per post: Christinastraat 49, 5258LT, Berlicum NB, of in de les worden afgegeven aan de docent.  

VOOR AKKOORD:  

Datum eerste les    

Naam verzorger     

Betaalmethode: ⃝ 1x termijn                             ⃝ 2 termijnen 

⃝ 10 termijnen 

Handtekening verzorger:  

  

http://www.kdance.nl/Informatie/Algemene-voorwaarden/
http://www.kdance.nl/Informatie/Algemene-voorwaarden/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

5. Bij ondertekening van het inschrijfformulier stem je ieder seizoen opnieuw in met de voorwaarden 
en de jaarlijkse aanpassingen daarop. 

6. Inschrijving geldt voor de duur van een jaar en wordt automatisch verlengd indien er niet voor 1 juni 
schriftelijk wordt opgezegd. 

7. Na het volgen van een proefmaand (3 lessen) wordt het lidmaatschap na 3 lessen automatisch 
stopgezet. Wanneer je na de proefmaand de lessen gewoon blijft volgen, worden de lessen 
automatisch verlengd in een jaarlidmaatschap en voor het resterende deel van het seizoen in 
rekening gebracht.  

8. In principe is de eerste les een kennismaking les (proefles). Je dient je vooraf op te geven om te 
kunnen meedoen. 

9. Als je besluit lid te worden verzoeken wij je zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 7 werkdagen) het 
inschrijfformulier te retourneren. 

10.  Bij inschrijving betaal je vanaf de les waarin je start. Dit is doorgaans de eerste les na de proefles.  

 Betalingswijze 

1. Je schrijft in voor een heel seizoen van september t/m juni. 
2. Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd. 
3. Bij later instromen schrijf je in voor het resterende gedeelte van het jaar tot en met juni. 
4. Het lesgeld dient men d.m.v. een handmatige overschrijving te voldoen conform de 

betaalconditie op het factuur. De factuur wordt iedere maand verstuurd per mail of per post. 
Deze dient voldaan te worden conform de betalingsvoorwaarden. Deze factuur kan men 
overmaken naar het volgende rekeningnummer NL 11 RBRB 0709955057 t.n.v. K.H.A.A. 
Vullings.  

5. Wijzigingen zoals opzeggen en overstappen van de ene naar de andere dansstijl of lesdag dien je 
per mail door te geven via info@kdacne.nl, uiterlijk voor 1 juni van het lopende cursusjaar. 

6. Afwezigheid tijdens de danslessen ontheft je niet van de verplichting tot betaling van het 
verschuldigde lesgeld en schept niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.  

 

 

 

 

                                                             INSCHRIJVEN: 

1. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
2. Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde 

lesgeld. 
3. Bij inschrijving zijn er geen inschrijfkosten verschuldigd.  
4. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet 

inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor de 
minderjarigen aangaan, zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de 
algemene en de inschrijving- en betalingsvoorwaarden. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wanneer je halverwege een seizoen inschrijft, wordt het lesgeld middels een factuur  voor de 
resterende maanden van het lopende seizoen in rekening gebracht, hierbij wordt het maandtarief 
gehanteerd.  

3. Uitzonderingen: Gezinnen ontvangen gezinskorting welke staat vermeld bij de pagina 
tarieven/kortingen. Families ontvangen enkel korting bij inschrijving voor een heel seizoen en 
niet bij inschrijving halverwege het seizoen.  

4. Bij het volgen van extra lessen wordt er extra korting in rekening gebracht. Zie korting bij 
pagina tarieven. 

5. Bij niet tijdige betaling moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten 
worden betaald. Wij werken samen met een administratie- en incassobureau bij achterstallige 
betalingen. 

6. Mocht het lesgeld na een maand na eerste facturering nog niet zijn voldaan, zal de betreffende 
leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen 
aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen. 

Tussentijds instromen  

1. Wanneer je later in het jaar instroomt, betaal je vanaf de maand waarin je start. Er wordt geen 
inschrijfgeld berekend.  

2. Je kunt op ieder moment in het seizoen instromen in de lessen. De docent bekijkt of er plaats is 
in de groep. De docent deelt de leerlingen in naar leeftijd en niveau. 

 

 

Betalingstermijnen  

1. Het lesgeld kan in een keer, of in 2 termijnen, of in 10 termijnen 
betaald worden; medio oktober en medio februari bij betaling in 2 
termijnen. medio september, medio oktober, medio november, 
medio december, medio januari, medio februari, medio maart, 
medio april, medio mei en medio juni bij betalingen in 10 termijnen 
van het lopende cursusjaar. Betaling geschiedt door middel van een 
factuur met daarin de betaalinstructies.  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beëindigen van het lidmaatschap  

1. Beëindigen van het lidmaatschap dien je schriftelijk door te geven 
per e-mail (info@kdance.nl) of per post naar Christinastraat 49, 
5258LT te Berlicum NB. Het mondeling opzeggen van het 
lidmaatschap geldt niet als officiële opzegging. Je ontvangt altijd 
een bevestiging van ontvangst. Zonder bevestiging is de les niet 
geannuleerd. 

 
  

 

2. Vermeld bij opzegging naam leerling, lestijd, lesdag en leslocatie. 
3. Bij tussentijdse beëindiging van de lessen blijft lesgeld verschuldigd over de rest van het 

cursusjaar. 
4. Opzeggen voor een nieuw seizoen kan alleen schriftelijk uiterlijk voor 1 juni van het lopende 

seizoen. Na 1 juni wordt je inschrijving automatisch verlengd en wordt het lesgeld automatisch 
in rekening gebracht voor het nieuwe seizoen. Je hoeft hiervoor niets te doen. Wanneer je opzegt 
tussen 1 juni - 1 september, wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht. Zeg je na 1 
september op, dan wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. 

5. Bij twijfel over doorgang, overleg tijdig met Kevin Vullings over de alternatieve mogelijkheden, 
uiterlijk voor 1 juni, aangezien je inschrijving anders automatisch wordt verlengd. 

Kleding 

1. Bij inschrijving ga je akkoord met de voorgeschreven leskleding. 

Kortingsregelingen 

• Gezinskorting 

Korting voor elk lid uit een gezin.  Je mag als gezin in alle betaalmogelijkheden kiezen voor behoud van 
de korting.  

• Kortingen bij meerdere lessen. 

Volg je meer dan 1 les in de week dan loopt de korting per les op.  

 

 

mailto:info@kdance.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

In verband met de veiligheid en concentratie zijn mobiele telefoons, eten, 
snoep en drinken niet toegestaan in de zaal. Echter kun je de mobiele 
telefoon bij de docent inleveren. Kleed-, toilet- en verblijfsruimte graag 
schoon achterlaten. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen bij verloren en/of 
gestolen kostbaarheden. Ook zijn wij niet aansprakelijk te stellen indien er 
een ongeval plaatsvind door ongewenst gedrag. 
  

 
  

 

 Kleding                                                      

Tijdens de les mogen geen sieraden worden gedragen. In elke dansstijl zijn de haren opgestoken of op 
een staart voordat je de zaal inkomt.  

Weten welke kleding je draagt tijdens de lessen ga naar Kledingvoorschriften. 

Aanwezigheid 

K Dance hecht er veel belang aan dat leerlingen bij iedere les aanwezig zijn en dus alleen bij wijze van 
uitzondering lessen missen. 

Waarom we dat belangrijk vinden? De lessen worden gegeven volgens een lesplan, met een duidelijke 
opbouw. Telkens wordt doorgegaan op wat de leerling in een voorgaande les heeft geleerd. Voor de 
groep, de docent en de leerling zelf is het daarom belangrijk dat dit proces zo min mogelijk wordt 
onderbroken. 

Bovendien is het belangrijk dat je op tijd in de les komt. Hierdoor kunnen we de les rustig beginnen. De 
warming-up zorgt voor een goede start van de dansles en is onmisbaar om blessures te voorkomen. 

Afmelden 

Mocht je onverhoopt toch afwezig zijn, dan graag tijdig afmelden per e-mail: info@kdance.nl. 
(Vermeld je naam, les, lestijd en docent.). Het is ook mogelijk om je af te melden door middel van een 
berichtje te sturen naar 06-50231421. (vermeld hierbij je naam, les, lestijd, leslocatie en docent.) 

Kijken tijdens de les 

Om de concentratie van de leerlingen zo groot mogelijk te houden, is het niet toegestaan dat familie, 
vrienden en/of bekenden de reguliere lessen bijwonen. Eenieder is van harte welkom in de kijklessen en 
andere speciale momenten die we gedurende het seizoen organiseren. Ouders van nieuwe leerlingen 
mogen enkel de eerste les op het einde kijken in de zaal.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

Tijdens de lessen zijn de leerlingen verplicht kledij te dragen waarin hij/zij 
makkelijk in kan bewegen. Echter dient men wel erop te letten dat het niet 
te los zit i.v.m. het geven van de correctie door de docent. U kunt altijd aan 
de desbetreffende docent navragen of de kledij geschikt is voor de les.  

 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HUISREGELS ALGEMEEN: 

Informatie, nieuws en mededelingen 

• Op onze website kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, 

zodat je alle nieuwsberichten ook per e-mail ontvangt. Like ook 

onze pagina op Facebook. Ook hier plaatsen we regelmatig 

nieuwsflitsen met foto’s en filmpjes.  

 

 

  

 

• Als je vragen hebt, verzoeken wij je deze zoveel mogelijk via e-mail te stellen: info@kdance.nl. 

Eventueel kun je aan het begin van de les een briefje (mee)geven voor de docent. Zo gaat er zo 

min mogelijk tijd verloren van de les. 

Gevonden voorwerpen 

• Er blijft veel liggen in en rondom de danszalen. Alle gevonden voorwerpen doen wij in de 

daarvoor bestemde bakken in de kleedkamer. Voor iedere vakantie brengen we de spullen naar 

een goed doel. 

• Ons advies is regelmatig in de bak met gevonden voorwerpen te kijken. Ook is het raadzaam om 

danskleding en dansschoenen te voorzien van naam en contactgegevens. 

Aansprakelijkheid 

• K Dance kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, zoekraken van 

kledingstukken of andere ongelukken op materieel gebied binnen onze danslocaties. 

• Ons advies is om geen kostbare spullen in de kleedruimte te laten liggen, zoals sieraden, mobiele 

telefoons en geld. 

• K Dance is niet aansprakelijk voor enig letsel voor, tijdens of na deelname van lessen van onze 

dansschool. Leerlingen blijven zelf verantwoordelijk voor deelname aan een les. Fysieke 

klachten dient u voor de les te bespreken met de docent. We geven op een verantwoorde, goed 

opgebouwde en onderbouwde manier les. Hierdoor doen we er alles aan om de kans op 

lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken. 

• Toegebrachte schade aan de school door leerlingen en/of andere betrokkenen zal verhaald 

worden op de leerling of, in geval van minderjarigheid, op ouders/verzorgers. 

• K Dance behoudt zich het recht om personen te weigeren en de les te ontzeggen, zonder opgaaf 

van redenen. 

Lesdoorgang 

• Een cursusjaar bestaat uit ongeveer 37 weken. Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen geven 

we geen lessen. Deze zullen ook niet ingehaald worden op een later moment. 

• Lessen die wegens geldige afwezigheid van de docent uitvallen worden in principe niet 

ingehaald. In geval van ziekte, vakantie of onvoorziene zaken behoudt K Dance zich het recht 

om een andere docent les te laten geven dan de docent die gebruikelijk voor de groep staat. 

• Als geen vervanging geregeld kan worden, behoudt de K Dance zich het recht een les te 

annuleren. 

z.o.z. 
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• Wij zullen er ten alle tijden naar streven de lessen te laten doorgaan, 

of een aanbod te doen voor inhaallessen op een ander tijdstip. 

Wanneer er onverhoopt toch meer dan twee lessen worden 

geannuleerd door ons, heeft de leerling recht op restitutie van het 

lesgeld. 

• Eventuele aanvraag voor restitutie moet schriftelijk worden 

ingediend. De aanvraag wordt aan het eind van het seizoen in 

behandeling genomen. Restitutieaanvragen kunnen tot 1 juli van het 

lopende cursusjaar in behandeling worden genomen. 
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