ALGEMENE VOORWAARDEN JEUGD 2022-2023
ALGEMEEN
-

-

-

Uw aanmelding voor jeugdseizoen 2022-2023 betreft de gehele (rest) periode t/m 2 juli 2023, wij bedoelen
hiermee dat wij de plek voor uw kind het gehele seizoen voor u gereserveerd hebben. U kunt wel opzeggen,
zie hieronder onder ‘Opzeggen’.
Alle kinderen en bezoekers worden geacht zich te houden aan de huisregels van het ADC.
De ADC-organisatie en administratie communiceert middels de email. Berichten (mondeling of telefonisch) via
de docent en/of baliepersoneel worden niet verwerkt. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Het ADC is niet aansprakelijk voor niet aangekomen mail, ongeopende mail of fout opgegeven email adressen.
Controleert u daarom de instellingen van uw Spamfilter, zodat u de ADC-mail kunt ontvangen.
Aanmeldingen zijn persoonsgebonden.
Het ADC is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke goederen.
Het ADC is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of lichamelijk letsel van gebruikers van onze
panden.
ADC behoudt zich het recht voor om gedurende ‘acceptabele periode’ gesloten te zijn in geval van brand-,
waterschade, verhuizing, of andere onvoorziene situaties. Er kan in dit geval geen recht ontleent worden tot
ontbinding of opschorting van termijnbetaling verplichtingen.
In geval het ADC op last van de overheid wordt gesloten voor bepaalde periode, biedt het ADC haar lessen op
een alternatieve wijze aan. Met het aangaan van de aanmelding voor jeugdseizoen 2022/2023 is de klant
akkoord gegaan met deze plaatsvervangende service en geeft geen recht tot ontbinding van de aanmelding.

FINANCIEEL
-

Alle gepubliceerde bedragen zijn maandbedragen. Een heel seizoen telt 10 maandbedragen.
Vakanties en vrije dagen zijn reeds verrekend in de totaalprijs.
Er geldt een inschrijftarief van € 15.- per kind/ per jaar. Inschrijfgeld dient bij de online aanmelding afgerekend
te worden middels IDEAL.
Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd, ook niet in het geval er alleen een proefles is gevolgd.
Alle maandbedragen worden middels een automatische incasso rond de 15e van de maand afgeschreven van
het door de klant gebruikte IBAN-nummer van de IDEAL-betaling voor het inschrijfgeld.
Bij instroom na 15 september 2022, wordt de eerste maandbetaling na evenredigheid afgerekend.
Bij een onrechtmatige terugboeking brengen wij € 25,- boete in rekening.
Voor het versturen van een ‘ingebrekestelling’ brengen wij € 15,- administratiekosten in rekening.
Geen restituties op lesgelden.
2 of meer kinderen uit één gezin geeft een korting van 5 % per kind op het lesgeld.
2 of meer lessen per kind geeft een korting van 5 % per les op het lesgeld.
Kortingen worden pas toegekend bij de eerste volle maandbetaling.
Indien het lesgeld door het Jongeren Cultuur Fonds wordt gefinancierd, kan de online aanmelding pas
geschieden nadat u de toekenning heeft gemaild naar saskia@amsterdamdancecentre.nl

OPZEGGEN
Na 1e les (de proefles)

Gedurende het seizoen

U stuurt binnen 1 week na de proefles een email naar:
saskia@amsterdamdancecentre.nl , uw opzegging wordt bevestigd
per email. Er volgen geen automatische incasso’s.
Voor opzeggingen die te laat binnenkomen, wordt 1 maandtermijn in
rekening gebracht.
Alleen halverwege het seizoen mogelijk. U stuurt uiterlijk voor 15
januari 2023 een email naar: saskia@amsterdamdancecentre.nl , uw
opzegging wordt bevestigd per email. Er volgen geen automatische
incasso’s meer vanaf februari 2023.

