
ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO IN DANS 2021/2022

DANSSEIZOEN 2021/2022

• Bij Stichting STUDIO IN DANS, hierna te noemen STUDIO IN DANS, staan alle lessen 

onder leiding van gediplomeerde en ervaren dansdocenten. STUDIO IN DANS geeft 

stagiaires de kans leservaring op te doen.

• Het STUDIO IN DANS seizoen is 10 lesmaanden en loopt van september t/m juni.

• De cursussen bij STUDIO IN DANS vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.

• Tijdens de lessen bij STUDIO IN DANS is uniforme danskleding verplicht.

• Voor een prettig verloop van de lessen heeft STUDIO IN DANS enkele huisregels. 

Deze zijn te vinden op onze website.

• Tijdens de lessen bij STUDIO IN DANS worden er geen onbevoegden toegelaten.

• STUDIO IN DANS behoudt zich het recht voor om zonder restitutie van het 

abonnementsgeld 2 lessen per cursus uit te laten vallen in geval van overmacht 

(ziekte, blessure etc.). STUDIO IN DANS zal te allen tijde proberen te zorgen voor 

passende vervanging.

•	 Het	volgen	van	een	proefles	is	altijd		mogelijk	in	overleg	met	STUDIO	IN	DANS.

• STUDIO IN DANS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, 

schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of 

repetities, of op heen- en terugweg, waarbij inbegrepen de te geven uitvoeringen.

• Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten of choreografen te 

gebruiken voor optredens, lessen of workshops zonder schriftelijke toestemming.

•	 Er	mag	geen	beeld-	en	filmmateriaal	op	internet	(bijv.	YouTube,	Twitter,	Facebook)	

geplaatst worden zonder schriftelijke toestemming van STUDIO IN DANS.

•	 STUDIO	 IN	DANS	 behoudt	 zich	 het	 recht	 voor	 om	beeld-	 en	 filmmateriaal	 voor	

promotionele doeleinden te gebruiken. Door het invullen en ondertekenen van het 

inschrijfformulier geeft leerling/cursist/ouder/voogd hiervoor toestemming.

LESMOGELIJKHEDEN

• Kids  • Spitzen advanced 

•	Classical	 	 •	Yoga

• Jazz  • Crew IN DANS*

• Modern/Impro  • Junior Crew*

• Modern  * Junior Company*

• Musical  * Pre Junior*

• Move IN  • Company*

• Urban/HipHop  • Company IN DANS*

• Classical + Spitzen  •*

*Op uitnodiging

PLAATSING

Vanaf	 het	 moment	 van	 inschrijving	 wordt	 de	 leerling/cursist	 officieel	 geplaatst	 en	

is hij/zij de verplichting aangegaan het volledige lesgeld te betalen middels een 

automatische incasso voor de gekozen cursus(periode).

WIJZIGING LES 

In overleg met een meerderjarige leerling of de vader en/ of moeder, voogd en/of 

voogdes, één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige 

leerling is het mogelijk om tijdens het dansseizoen over te stappen naar een andere les.

VERZUIM

Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de 

verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot 

gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.

VOORBEHOUD 

STUDIO IN DANS behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals 

namen van docenten, tijden en prijzen.

WIJZIGINGEN

Het is in het belang van de leerling en STUDIO IN DANS dat wijzigingen in NAW-gegevens, 

telefoonnummer, mailadres e.d., zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de administratie 

van STUDIO IN DANS worden gemeld. De door u verstrekte persoonsgegevens 

worden opgenomen in de geautomatiseerde leerlingenadministratie. Het doel van deze

administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, 

noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de leerlingenadministratie.

VAKANTIEROOSTER IN DANS  SEIZOEN 2021/2022

Zomervakantie   17 juli t/m 5 september

1e les   maandag 6 september

Herfstvakantie  16 oktober t/m 24 oktober

Kerstvakantie  24 december t/m 9 januari

Voorjaarsvakantie  26 februari t/m 6 maart

Pasen   maandag 18 april

Meivakantie   30 april t/m 18 april

Hemelvaart   donderdag 26 mei

Pinksteren   maandag 6 juni

Zomervakantie  2 juli t/m 5 september

TARIEVEN

BETALING CURSUS*

LEEFTIJD 1/1 SEIZOEN 1/2 SEIZOEN

4-5 jaar 209 126

6-12 jaar 252 148

13-20 jaar 263 154

13-20 jaar 75 min. les 326 186

21+ jaar 274 160

21+ jaar 75 min. les 339 193

Yoga 274 160

Classical + Spitzen 378 212

Junior Crew 367 211

Crew IN DANS 383 220

Pré Junior Company 352 201

Junior Company 367 211

Company 409 233

Company IN DANS 409 233

Alle genoemde prijzen (€) zijn, indien van toepassing, inclusief BTW. 

KORTINGSREGELINGEN
• Bij een cursus voor een volledig seizoen en betaling in 1 keer ontvangt de cursist 
 € 10 korting. 
• Bij het volgen van 2 lessen ontvangt u per cursist een korting van 10% op het 

totaalbedrag.
• Bij het volgen van 3 lessen ontvangt u per cursist een korting van 15% op het 

totaalbedrag.
• Bij het volgen van 4 lessen of meer ontvangt u per cursist een korting van 20% op 

het totaalbedrag.
• 2e gezinslid € 10 korting | 3e gezinslid € 15 korting | 4e gezinslid € 20 korting, indien 

de gezinsleden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.

INSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt d.m.v. van het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier 
door een meerderjarige. Voor het inschrijven van een minderjarige leerling dient 
het inschrijfformulier ondertekend te worden door de vader en/of moeder, voogd 
en/of voogdes, één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een 
minderjarige leerling. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening 
impliceert akkoordverklaring met de algemene voorwaarden. Bij inschrijving vanaf 1 
oktober van het lopende cursusjaar wordt het lesgeld naar rato berekend, d.w.z. de 
maand(en) voorafgaand aan de inschrijving wordt(worden) in mindering gebracht op 
het lesgeld van het lopende cursusjaar. 

OPZEGGING 
1) Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk.
2) Het lidmaatschap wordt naar keuze van het de leerling/cursist/ouder aangegaan 

voor een heel seizoen of een half seizoen.
• Een seizoen loopt van 1 september tot en met 30 juni van het kalenderjaar.
• Een half seizoen loop van september tot en met januari of van februari tot en met 

juni van het kalenderjaar
3) Na de contractperiode wordt het lidmaatschap bij STUDIO IN DANS automatisch 

verlengd met de duur van de oorspronkelijke contractduur, zijnde een heel seizoen 
of een half seizoen. Het lidmaatschap kan na de oorspronkelijke contractduur altijd 
worden beëindigd vóór de hieronder genoemde data. Leerlingen, cursisten en 
ouders dienen, afhankelijk van de oorspronkelijk overeengekomen contractduur, 
vóór 1 juni of vóór 1 januari van het kalenderjaar schriftelijk te hebben opgezegd, 
daarna worden er €12,50 in rekening gebracht

4) Ter voorkoming van misverstanden kan opzegging uitsluitend schriftelijk  geschieden 
(brief of e-mail). De opzegging is pas kracht nadat de leerling/cursist/ouder 
bevestiging van STUDIO IN DANS heeft ontvangen.  Bewaar de bevestiging van de 
opzegging zorgvuldig! Opzeggingen per telefoon, SMS worden niet geaccepteerd. 
Indien het lidmaatschap niet tijdig dan wel op een onjuiste wijze is opgezegd, wordt 
het lidmaatschap automatisch verlengd conform het bovenstaande.

INNINGSKOSTEN 
Alle door STUDIO IN DANS te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, 
geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling.

BETALING
Er zijn twee manieren om het lesgeld te voldoen:
1) Door het verschuldigde lesgeld na ontvangst  van de factuur binnen 14 dagen te 

voldoen. 
2) Door het volledig invullen en ondertekenen van een machtiging, oftewel betaling 

per automatische incasso.
• Indien het verschuldigde lesgeld in 1 termijn mag worden geïncasseerd, dan 

ontvangt u € 10,- korting op het totaalbedrag.
•  Incasso in 2 termijnen zal plaats vinden conform de te ontvangen deelfacturen. 
•  Indien inning van het lesgeld niet mogelijk is, worden er € 10,-
 administratiekosten in rekening gebracht.
•  Indien de cursus start na 1 januari kan alleen worden voldaan door betaling in 1 

termijn en is geen korting van toepassing conform betaling in 1 termijn. 

STUDIO IN DANS
info@indans.nl | www.indans.nl | KvK 63333252


