Algemene cursusvoorwaarden Danszaanda
Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Ongeveer een week voor aanvang van
lessen, cursussen of projecten ontvangt u bericht over aanvangsdatum en lestijd.

Annulere
Voor jaarcursussen geldt de eerste les altijd als proe es; annulering is na deze les nog mogelijk.
De deelname aan overige cursussen of workshops kan uitsluitend
schriftelijk tot één week voor de aanvang van de cursus of de workshop
geannuleerd worden

Betale
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het
cursusgeld. Voor betaling van het lesgeld ontvangt u een factuur. U kunt kiezen voor betaling in
een keer of voor betaling voor een jaarcursus in vier termijnen. Korte cursussen (zoals
dansmomenten voor peuters) dienen in een keer betaald te worden.
Bij later instromen betaalt u vanaf het moment van instromen.

Betalingsplichti
Voor cursisten jonger dan 18 jaar is betalingsplichtig diegene die de ouderlijke macht uitoefent, of
diegene die onderhoudsplicht heeft. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn doorgaans zelf
betalingsplichtig. Let wel: ouders/verzorgers van cursisten van 18 tot 21 jaar blijven nancieel
aansprakelijk

Restitutie van het lesgel
Lessen die door afwezigheid/ziekte van de docent uitvallen worden aan het eind van de cursus
ingehaald
We hanteren een opzegtermijn van 2 maanden. De beëindiging gaat in op de eerste dag van de
maand die volgt na de opzegdatum. De leerling mag gedurende de opzegtermijn nog alle lessen
volgen.

Portretrech
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Danszaandam maakt regelmatig foto- en videoreportages van cursussen, voorstellingen en
overige activiteiten, georganiseerd door de Danszaandam. Deze reportages kunnen worden
gebruikt voor les- en publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier
verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt echter bezwaar aantekenen
tegen dit automatische akkoord. Danszaandam zal zich dan inspannen om publicatie te
voorkomen

