Voorwaarden
Dolstra Dance Centre heeft onderstaande voorwaarden opgesteld. Leden gaan bij
hun inschrijving met de inhoud hiervan akkoord.
Contactgegevens
http://www.dolstradancecentre.nl/
Walkade 36
3401 DS IJsselstein
06-38243202
Betalingsvoorwaarden
• De betaling dient bij aanvang van elke nieuwe lesperiode te worden
voldaan, bij voorkeur via SEPA automatische incasso.
• Een nieuwe leerling vult een inschrijfformulier en SEPA machtiging in.
• Een nieuwe leerling betaalt naast het lesgeld eenmalig € 10,inschrijfgeld.
• De lesperiodes lopen van september t/m december, van januari t/m
maart en van april t/m juni. Wij sluiten in juli en augustus. Er is dan geen
lesgeld verschuldigd. Wel blijft u automatisch ingeschreven voor het
nieuwe seizoen. U ontvangt van ons in augustus bericht over de start van
het nieuwe seizoen in september en de reservering van uw lesplaats.
• Geen restitutie van lesgeld bij ziekte, verzuim, blessures, calamiteiten,
uitvallen van stroom, brand, uitbraak van epidemieën, (inter)nationale
rampen en overige zaken van overmacht.
• Het volgen van de lessen geschiedt voor eigen verantwoording.
• In ons lesgeld is rekening gehouden met enkele schoolvakanties
• Opzegging dient één maand vóór aanvang van de nieuwe lesperiode via
email te geschieden. In dat geval wordt de leerling uitgeschreven. Indien
er geen tijdige opzegging plaatsvindt is de eerste maand van de nieuwe
lesperiode lesgeld verschuldigd.
• Betaalde lestermijnen worden niet teruggestort.
• Inhalen kan in uitzonderingsgevallen en (bijv. langdurige ziekte) in
overleg met de receptie.
• Wij behouden het recht voor om rooster- en/of docent wijzigingen toe te
passen. Bij dergelijke wijzigingen kan er geen aanspraak worden gemaakt
op restitutie van lesgeld.
Voorwaarden in de lessen
• Geen (sport)tassen in de zalen. Gelieve deze in de beschikbare ruimtes te
plaatsen
• Geen drinkflessen in het midden van de zaal. Plaats deze aan de zijkant
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Zet het geluid van mobiele telefoons uit!
Het maken van video’s en foto’s mag alleen na toestemming van de
docent. Choreografieën zijn eigendom van het Instituut.
Het dansen op sokken raden wij af om ongelukken te voorkomen. Gelieve
op blote voeten, footies, jazzschoenen, balletschoenen, sneakers of
hakken te dansen. Tijdens de oefeningen geen sneakers of hakken aan!
Gelieve een handdoek te gebruiken bij grondoefeningen
Het gebruik van body lotion of olie is verboden om gladheid en
ongelukken te voorkomen.
Overplaatsing naar een hoger niveau gaat in overleg met de docent en/of
receptie.

Voorwaarden buiten de lessen
• Geen fietsen in de straat neerzetten. Gelieve deze op de hoek van de straat
neer te zetten. Bewaak hierbij de doorgang voor auto’s.
• Gelieve ’s avonds rustig de straat te verlaten om geluidsoverlast voor
onze buren te beperken.
Voorwaarden rondom veiligheid & gezondheid
• Leerlingen worden verzocht om geld, juwelen, mobile telefoons en
overige waardevolle spullen bij zich te houden. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor diefstal en vermissing. Ons advies is om
waardevolle spullen thuis te laten!
• Het volgen van de lessen geschiedt voor eigen verantwoording.
• Neem bij gezondheidsproblemen, blessures en/of dieetschema's contact
met ons op om je persoonlijk te laten adviseren!
• Binnen ons team zijn er veiligheidsfunctionarissen en docenten opgeleid
voor EHBO en reanimatie.
Vragen? Neem contact op via info@dolstradancecentre.nl

