BETALINGSVOORWAARDEN JEUGD (CENTRUM/IJB en ZB)/ SEIZOEN 2016-2017
Alle lesgeld betalingen geschieden uitsluitend middels automatische incasso. Uw gegevens worden door
ons vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.
PROEFLESSEN
PROEFLES t/m 25 september 2016: = GRATIS, onder de volgende voorwaarden
U heeft uw kind op voorhand aangemeld via onze site
U heeft uw kind na de genoten proefles per email en binnen 1 week, weer afgemeld.
Blijft Uw kind na de proefles op les, dan bent u het lesgeld verschuldigd na de 2e genoten les.
Wij rekenen € 50,- vermeerderd met een prijs voor het aantal genoten lessen, voor het niet- of te laat
afmelden gedurende seizoen 2016/2017.
Proeflessen kunnen alleen gevolgd worden indien uw kind aansluitend de lessen wil starten.
PROEFLES vanaf 26 september 2016: = € 10,- per les (verrekenbaar)
U meldt uw kind op voorhand aan via onze website en maakt een keuze voor 1 of 2 lessen.
U maakt € 10,- of € 20,- over naar rek nr: NL84ABNA0475483154.
Na ontvangst neemt ADC middels email contact met u op om uw kind uit te nodigen voor
de proefles(sen).
Blijft uw kind na de proefles op les, dan bent u het lesgeld, min de reeds betaalde € 10,- of €
20,- verschuldigd, na de 2e genoten les.
ALGEMEEN
Uw aanmelding betreft heel seizoen 2016-2017 (t/m 25 juni 2017).
De betalingen worden verwerkt tussen de 2e en 4e les. Wij verzoeken U vriendelijk ervoor te
zorgen dat er voldoende saldo op de opgegeven rekening staat en dat u heeft gecontroleerd of er geen
blokkade voor incasso’s gekoppeld zijn aan uw rekeningnummer. Indien incasso om wat voor een reden
dan ook niet mogelijk blijkt, gaan wij over op facturering, waarbij u rekening moet houden met de
bijkomende administratiekosten. (zie FACTUURBELEID hieronder)
Wanneer uw kind gedurende het seizoen wisselt van les met een andere tijdsduur, wordt het
verschil in lesprijs in rekening gebracht.
Lesgeld is niet overdraagbaar.
Wij streven ernaar uw kind te plaatsen op uw voorkeurs les, echter kunnen wij hierop geen
garanties afgeven.
Wij communiceren (voornamelijk) middels email. Zorgt u er daarom voor dat wij altijd uw huidige
en werkende email adres in ons bestand hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor niet aangekomen mail,
ongeopende mail of fout opgegeven email adressen. (Controleer ook de instellingen van uw eventuele
Spamfilter, zodat u onze mail wel kunt ontvangen. Voor het versturen van samengestelde e-mails maken
wij gebruik van MailChimp, u kan deze naam als afzender tegenkomen).
LESGELD + Lidmaatschap
Lesprijzen en lidmaatschapsgeld zijn volgens de gepubliceerde ´lesprijzen JEUGD-seizoen 20162017´.
Lesprijs berekening vanaf de eerste les, betalingen lesgeld verschuldigd vanaf de tweede les. Wij
geven geen restituties.
Alle lesgelden worden, bij instroom sept t/m dec 2016, standaard in 2 x geïncasseerd. 1e
betaling: tussen de 2e en 4e genoten les/ 2e betaling: eind januari 2017.
‘Voorbeeld 1; uw kind start in september 2016, (1e betaling zoals hierboven omschreven) wij incasseren
dan de 2e keer eind januari 2017.’
‘Voorbeeld 2; uw kind start in december 2016, (1e betaling zoals hierboven omschreven) wij incasseren
de 2e keer eind januari 2017.’
Lidmaatschapsgeld wordt standaard in 1x, met de 1e betaling geïncasseerd.

Vanaf 26 september 2016 gelden aangepaste lesprijzen, wij hanteren vaste maandtarieven, deze zijn
niet discutabel; De actuele lesprijzen worden getoond tijdens de online aanmeldingsprocedure. Vakanties
zijn reeds verrekend in de lesprijzen.
KORTINGEN VERZAMELEN tot MAXIMAAL 25 % op het jeugdlesgeld:
U krijgt:

Indien:
Betaling van totale lesgeld in 1 x
Geldig van sept t/m dec 2016

10% korting

(Korting wordt getoond tijdens de
aanmelding)
Loyaliteit korting
5% korting

(Korting wordt getoond tijdens de
aanmelding)
Loyaliteit korting

10% korting

(Korting wordt getoond tijdens de
aanmelding)
Loyaliteit korting

15% korting

(Korting wordt getoond tijdens de
aanmelding)
2e les

5% korting

(Korting wordt handmatig na de
aanmeldprocedure toegekend)
3e les

5% korting

(Korting wordt handmatig na de
aanmeldprocedure toegekend)
Broertje/zusje ook op les

5 % korting

(Korting wordt handmatig na de
aanmeldprocedure toegekend)

Voorwaarden:
· Incasso vindt plaats tussen de 2e en 4 genoten
les
· Geen restituties

· Als Uw kind bij ons een heel seizoen op les heeft
gezeten van sept 2015 t/m juni 2016.

· Als Uw kind bij ons de gehele periode sept 2014
t/m juni 2016 op les heeft gezeten.

· Als Uw kind bij ons de gehele periode sept 2013
t/m juni 2016 op les heeft gezeten.

· 5% Korting wordt berekend op het totaalbedrag
van de 2 lessen samen

· 10% Korting wordt berekend op het
totaalbedrag van de 3 lessen samen

· Korting wordt gegeven op het totaalbedrag van
de lessen

Algemene regels voor de kortingen;
-

Kortingen worden per betaling toegepast en in bovenstaande volgorde toegepast.
Korting(en) komt te vervallen indien broer, zus stopt met de lessen.
Kortingen worden niet met terugwerkende kracht verleend.
Bovenstaande kortingen gelden tot een maximum van 25 %
Kortingen worden niet toegepast op het lidmaatschapsgeld.

OPZEGGINGEN:
Kinderen die gestart of ingestroomd zijn vanaf september t/m december 2016, worden in de gelegenheid
gesteld om tussentijds per email op te zeggen voor de 2e periode/betaling, U krijgt hier in december
2016 een herinnering email over.
Telefonische- en/of mondelinge afzeggingen aan baliepersoneel of docenten worden niet in behandeling
genomen. Uw opzegging wordt via de email door ons bevestigd.
Kinderen die instromen vanaf januari 2017 kunnen niet tussentijds opzeggen.
Alle kinderinschrijvingen vervallen automatisch eind juni 2017. Lidmaatschappen blijven geldig t/m 31
augustus 2017 en geven recht op kortingen bij het volgen van losse lessen uit het volwassen programma
in de zomermaanden juli en augustus.

KLEDINGVOORSCHRIFT
Alle leerlingen worden geacht in degelijke ballet- (ballet en modern) of trainingskleding
(street/jazz/hiphop) in de lessen te verschijnen. Straatkleding wordt niet toegestaan. Kinderen die met
staatschoeisel in de les verschijnen worden geweigerd in de les.
Voor het jeugdprogramma geldt voor de ballet- en moderne lessen een speciale kleurcode, deze kunt U
vinden op de jeugdpagina´s onder de kop ´kledingvoorschrift´ op onze website.
Vanaf ballet 1 worden er geen ritmische schoentjes of balletschoenen van o.a. de H&M geaccepteerd in
de lessen!
Alle kinderen dienen zich voor de les om te kleden in de daarvoor bedoelde kleedruimte ook de
allerkleinsten. (niet in de foyer!)
AANWEZIGHEID OUDERS TIJDENS DE JEUGDLESSEN
Baliemedewerkers zijn aanwezig om uw verblijf in de foyers zo gezellig mogelijk te laten zijn, niet om op
kinderen te passen. Wij willen u derhalve vragen om tijdens de les van uw kind in de foyer te blijven
wachten zodat kinderen niet in paniek raken wanneer ze op zoek zijn naar hun ouders in het geval ze
zich niet lekker voelen tijdens de les of naar het toilet moeten.
FACTUURBELEID
Herinnering = geen administratiekosten
Aanmaning = + € 7,50 administratiekosten
Ingebrekestelling = + € 7,50 + € 15,- administratiekosten
U ontvangt bovenstaande per mail.
Wij werken samen met Incasso Federatie Nederland.
Niet betaalde administratie kosten na facturering, worden aangezien als openstaande lesgelden en
worden, indien noodzakelijk, opnieuw gefactureerd volgens bovenstaand factuurbeleid.
JONGEREN CULTUURFONDS
In het geval u een uitkering krijgt toegewezen van het Jongeren Cultuurfonds, restitueren wij u de,
middels de automatisch incasso reeds geïncasseerde, lesgelden minus de gemaakte factuurkosten.
Zolang wij geen toekenning per email van uw aanvraag bij het Jongeren Cultuurfonds hebben mogen
ontvangen, dient u het lesgeld zelf eerst te betalen.

