
Medewerker WE-DANCE:      Verwerkt op d.d.:      
Paraaf:  

 

 
Inschrijfformulier +  
doorlopende SEPA machtiging automatische incasso 

 

Debiteur                                                        

Naam                   M / V  

Adres  

Postcode + woonplaats  

Telefoon 06- 

Geboortedatum  

IBAN (bankrek.nr.)  

Naam Bank  

Ten name van  

E-mailadres  
voor ontvangst factuur 

 
 

 

 
Dit blok dient ingevuld te worden door ouder/voogd van jeugdlid onder 18 jaar: 
Naam ouder/voogd 
 

 

Adres 
 

 

Postcode + Plaats 
 

 

Telefoon 
 

 

E-mail 
 

 

 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden op de achterzijde van dit formulier, dan 

wel op internet www.dancecentreamersfoort.nl. Daarnaast verleent ondergetekende tot wederopzegging machtiging aan 
Dance Centre Amersfoort om de contributie van zijn/haar bankrekening af te schrijven. 
 

Datum ondertekening:……………………………       Handtekening (ouder/voogd):  

 
Datum proefles:…………………………………… 
 
      

 
 

betreft:  Welke dans Op welke dag Hoe laat kinderopvang 

 1
e
 lesuur      ja    nee 

 2
e
 lesuur      ja    nee 

 3
e
 lesuur      ja    nee 

TARIEVEN TE BETALEN PER KWARTAAL 

Leeftijd  1 les/wk 2 lessen/wk 3 lessen/wk 

2 t/m 3 jaar € 16 /maand € 48 € 78  

4 t/m 17 jaar € 18 /maand € 54 € 84 € 114 

vanaf 18 jaar € 22 /maand € 66 € 96 € 126 

Klassiek ballet € 26 /maand € 78 n.v.t.  

Inschrijfgeld € 10 éénmalig 

Kinderopvang  los € 3,50 /kd All-in abonnement 1 les/wk All-in abonnement 2 les/wk 

(€ 24 /kind/mnd)   1x opvang: € 90  1x opvang: € 120 

2e kind/2e opv. 50%   1x opvang, 2 kinderen: € 105  2x opvang: € 135 

    2x opvang, 2 kinderen: € 150 

Proefles € 5 contant wordt bij inschrijving in mindering gebracht op factuur 

Losse les € 7 contant  

http://www.dancecentreamersfoort.nl/


 

 

 
 
 
  

 ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Inschrijven 
Voordat u uzelf of uw kind definitief inschrijft, biedt Dance Centre Amersfoort u de mogelijkheid vrijblijvend 
een proefles te volgen, deze kost € 5 (bij inschrijving wordt deze in mindering gebracht op de factuur). 
Opgeven kan via info@dancecentreamersfoort.nl. Het inschrijven gaat per inschrijfformulier, deze is te 
downloaden op www.dancecentreamersfoort.nl of te verkrijgen bij de docent(e). 
 
Betalingsvoorwaarden 
In de contributie is rekening gehouden met de reguliere schoolvakanties (tijdens deze schoolvakanties is 
Dance Centre Amersfoort in elk geval voor de kinderdansgroepen gesloten). Wij factureren per kwartaal 
vooruit. U ontvangt een factuur per e-mail/post en deze wordt bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Het 
inschrijfformulier is tevens machtigingsformulier voor automatische incasso. Bij een te late betaling zijn wij 
genoodzaakt administratiekosten van € 7,50 in rekening te brengen plus eventueel bijkomende 
incassokosten. Lesgelden worden niet gerestitueerd. 
 
Opzeggen 
Opzeggen kan alleen schriftelijk per opzegformulier. Deze is te downloaden op 
www.dancecentreamersfoort.nl of te verkrijgen bij de receptie of docent(e). Elke andere vorm van 
opzegging is dus niet akkoord en wordt niet in behandeling genomen! (d.w.z. per e-mail, sms of een 
briefje). Middels het opzegformulier kan tevens de machtiging voor automatische incasso ingetrokken 
worden. 
Opzegging dient te geschieden met inachtneming van de betalingsperiode (betalingen gaan per kwartaal) 
c.q. voorwaarden en dient dus vóór de laatste dag van de aflopende betalingsperiode bekend te zijn bij 
Dance Centre Amersfoort d.w.z. vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 
Let op: Als er geen (tijdige) opzegging ontvangen is, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met 
een kwartaal. 
 
Inhalen 
Gemiste lessen kunnen in dezelfde week in overleg worden ingehaald. 
 
Ziekmelden 
Bij ziekte is afmelding gewenst. Bij langdurige ziekte (meer dan 3 weken) kan eventueel een compensatie 
gegeven worden a.d.h.v. een kopie van de behandelend arts. Bevriezen van een lidmaatschap kan 
maximaal een half jaar. Dit is ter beoordeling aan de directie. Aanvragen hieromtrent dienen schriftelijk of 
per e-mail te worden ingediend. 
 
Kijklessen 
Het is niet toegestaan de gehele les te blijven kijken. Dit ter voorkoming dat uw kind te veel wordt 
afgeleid. De mogelijkheid om te zien wat uw kind heeft geleerd, kan tijdens de kijkles. Elke laatste les van 
het kwartaal, de laatste 10 minuten. 
 
Aansprakelijkheid 
Deelname aan de lessen gebeurt op eigen risico. Directie en docenten zijn niet aansprakelijk voor 
persoonlijk lichamelijk letsel, beschadigde- of zoekgeraakte eigendommen. 
 
Inhoudelijk 
Omkleden dient te geschieden in de kleedkamer, dus niet in de gang. Hier gelieve ook geen tassen en/of 
schoenen achter te laten; 
Buitenschoeisel is niet toegestaan op de dansvloer; 
Docent(e) behoudt het recht de lestijd/lesvorm te wijzigen; 
De ruimte van de kinderopvang mag alleen betreden worden tijdens openingstijden, mits de kinderoppas 
aanwezig is. 

 

mailto:info@dancecentreamersfoort.nl
http://www.dancecentreamersfoort.nl/
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