ALGEMENE VOORWAARDEN
SEIZOEN 2018 / 2019
• Het seizoen bestaat uit 10 lesmaanden en loopt van september
t/m juni.
• Een cursus bevat 35 lessen. Tevens worden er korte cursussen
aangeboden, zoals voor peuterdans.
• Cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelnemers.
• Er werken gediplomeerde en ervaren docenten. Flex Dansstudio is
een erkend leerbedrijf en geeft stagiaires de kans leservaring op te
doen.
• Zoals bij iedere hobby gelden ook voor cursussen bij Flex
Dansstudio kledingvoorschriften & advies.
• Voor een prettig verloop van de lessen heeft Flex Dansstudio
enkele huisregels opgesteld. Het huisreglement is te lezen op onze
website en hangt in de hal bij de hoofdlocatie van Flex Dansstudio.
• Tijdens de lessen worden alleen (potentiële) leerlingen toegelaten.
• De hoofd leslocatie is aan de Boksdoornstraat 93 in Nijmegen.
Er worden ook lessen gegeven in de multizaal van SportQube
Nijmegen en de gymzaal aan de Heidebloemstraat 201 in Nijmegen.
• Flex Dansstudio behoudt het recht om 2 lessen per cursus uit te
laten vallen in geval van overmacht (ziekte, overlijden etc.). Flex
Dansstudio zal te allen tijde proberen te zorgen voor passende
vervanging.
• Tijdig afgezegde niet gevolgde lessen kunnen in overleg met de
docent worden ingehaald.
• Flex Dansstudio 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.
• Deelname aan lessen en activiteiten van Flex Dansstudio is geheel
op eigen risico.
• Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten of
choreografen te gebruiken voor optredens elders.
• Er mag geen beeld/filmmateriaal zonder toestemming op internet
(bijv. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram) geplaatst worden.
Zie onze privacyverklaring.
• Indien u hier toestemming voor heeft gegeven, kunnen voor
publicitaire doeleinden foto’s en filmmateriaal gebruikt worden
waar leerlingen op te zien zijn.
• Naast het reguliere lesaanbod, worden er elk seizoen vele
activiteiten aangeboden!
LESMOGELIJKHEDEN
v.a. 2,5 jr: peuterdans
v.a. 4 jaar: kleuterballet
v.a. 6 jaar: kinderballet, streetdance, dancemix
v.a. 8 jaar: klassiek ballet, musical, dansgroep
v.a. 9 jaar: moderne dans, breakdance, dance intens,
Flex Intens programma
v.a. 10 jaar: hiphop
v.a. 13 jaar: spitzen, modernjazz
v.a. 14 jaar: female hiphop
v.a. 16 jaar: jazzdance, yoga
v.a. 18 jaar: danceworkout, bodycontrol
LESGELDEN FLEX DANSSTUDIO
Prijzen
Losse les 60 min.
Spitzen 30 min.
Dans 45 min.
Dans 60 min
Yoga 75 min.
Dans/musical 75 min.
Danceworkout/bodycontrol/yoga
Dansgroep/Flex intens (+1 les)
Dansgroep/Flex (+ 2 lessen)
Passe-partout

Tot 21 jr
€ 8,50
€ 10,50
€ 23,00
€ 27,00
€ 28,50
€ 31,00
€ 24,50
€ 46,50
€ 59,00
€ 69,00

V.a. 21 jr
€ 10,00
€ 12,50
€ 32,50
€ 29,50
€ 37,00
€ 26,00
€ 56,50
€ 71,50
€ 83,50

Eenmalige inschrijfkosten € 10,-. Administratiekosten termijnbetaling
€ 10,-. Alle prijzen zijn per maand en inclusief btw, mits anders
vermeld. Voor korte cursussen worden andere prijzen gehanteerd.
KORTINGSREGELINGEN
10% korting bij elk volgend gezinslid en 20% korting bij elk volgend
lesuur voor dezelfde cursist. Bij 3 lessen of meer is een passepartout het meest voordelig. Spitzenlessen vallen buiten de
kortingsregelingen. Les- of gezinskorting geldt voor het laagste
lestarief en er kan slechts van één kortingsregeling gebruik worden
gemaakt. Via ondersteuning van Stichting Leergeld en de
gemeente Nijmegen is het mogelijk lessen bij ons te volgen.

INSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt d.m.v. van het invullen van het online
inschrijfformulier door een meerderjarige. Voor het inschrijven van
een minderjarige leerling dient het inschrijfformulier (online) ingevuld
te worden door de ouder(s)/verzorger(s) van een minderjarige
leerling. De inschrijving is strikt persoonlijk en verzending van
het online inschrijfformulier 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 seizoen. Het
volgen van een proefles is uiteraard mogelijk.
PLAATSING
Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, ontvangt per mail een
bevestiging van plaatsing. Vanaf dat moment is de verplichting
aangegaan het volledige lesgeld te betalen. Na plaatsing wordt er
éénmalig € 10,- inschrijfkosten gerekend, indien u (of uw kind) zich
voor de allereerste keer aanmeld. U verbindt zich voor een heel
dansseizoen, van september t/m juni, met uitzondering v.d. korte
cursussen.
BETALINGSWIJZE
Er zijn twee manieren om het lesgeld te voldoen:
1) Door het verschuldigde lesgeld binnen 14 dagen na de bevestiging
van plaatsing over te maken op SNS bankrekeningnummer
NL83SNSB0901671185 t.n.v. Flex Dansstudio o.l.v. Jasmijn Wolfers
te Arnhem en o.v.v. lidnummer + factuurnummer.
2) Door het afgeven van een machtiging, oftewel betaling per
automatische incasso.
• Betaling kan in maandelijkse termijnen alleen middels een
machtiging/automatische incasso. Het lesgeld wordt geïncasseerd
voorafgaand aan de maand waarover deze verschuldigd is. Het
kan daarom voorkomen dat er bij de eerste incasso twee maanden
in rekening worden gebracht.
• De facturen vind je in de Mijn Flex Web App.
• Incasso’s worden de 22e van de maand aan de bank aangeboden.
Een eerste incasso duurt ongeveer 9 dagen om te verwerken. De
daarop volgende incasso’s duren 3 dagen om te verwerken en
worden rond de 25e van de maand van je rekening afgeschreven
met als incassant ID NL04ZZZ091228860000.
• De administratiekosten voor termijnbetaling bedraagt € 10,- extra
op het totaalbedrag.
• Inschrijfkosten en/of administratiekosten voor termijnbetaling
worden in het eerste termijnbedrag verwerkt.
• Indien inning van het lesgeld niet mogelijk is, wordt er € 2,50 aan
administratiekosten in rekening gebracht.
• Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige.
• De leerling verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele
lesgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen
worden gevolgd.
WIJZIGINGEN
Het is in het belang van de leerling en Flex Dansstudio dat wijzigingen
in NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres e.d., zo spoedig
mogelijk schriftelijk aan de administratie van Flex Dansstudio
worden gemeld. Zie onze privacyverklaring voor het gebruik van
persoonsgegevens.
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.
OPZEGGING Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet
mogelijk. Bij opzegging door ziekte, zwangerschap of verhuizing en
het overleggen van een verklaring waaruit dit blijkt, is er nog twee
maanden lesgeld verschuldigd.
VERZUIM Bij afwezigheid van een leerling tijdens de lessen graag een
mailbericht om ons op de hoogte te stellen. Dit 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.
INNINGSKOSTEN Alle door Flex Dansstudio te maken kosten voor
inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor
rekening van de leerling.
VOORBEHOUD Flex Dansstudio behoudt zich het recht af te wijken
van de vermelde gegevens zoals namen van docenten, tijden en
prijzen.

BEL OF MAIL ONS GERUST VOOR INFORMATIE OVER AANMELDEN, ADMINISTRATIEVE EN INFORMATIEVE VRAGEN. TUSSEN EN
TIJDENS DE LESSEN IS HIERVOOR HELAAS GEEN GELEGENHEID. HIERVOOR GRAAG UW BEGRIP EN MEDEWERKING.
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