Algemene voorwaarden peutermoves/ kleutermoves 2018/ 2019

Peutermoves
Procedure
Het tarief (€60,00) is gebaseerd op een reeks van 12 lessen. De betaling vindt
plaats door middel van 1 termijn. Dit seizoen zullen er 3 lessenreeksen gegeven
worden. De eerste lessenreeks dient uiterlijk 29 september 2018 voldaan te zijn, de
tweede lessenreeks uiterlijk 5 januari 2019 en de derde lessenreeks 14 april 2019.
Ieder lid/ ouder zal het bedrag zelf over moeten maken op het verkregen
rekeningnummer van Nanda Claessens.
Een lid wordt aangemeld voor een periode van 12 lessen.
Kleding
Tijdens de danslessen dienen de leden dans/ sportkleding (jogging broek, legging,
tutu’s) en sportschoenen te dragen.
Inschrijven
Inschrijven voor een les van peutermoves kan d.m.v. een inschrijfformulier op de
website ná het volgen van de eerste les. Inschrijving voor de les peutermoves dient
te geschieden voor aanvang van de cursus (reeks van 12 lessen). Tussentijdse
inschrijving is mogelijk na contact met Nanda Claessens. Deze is afhankelijk van
groepsgrootte.
Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte/ afwezigheid van Nanda wordt het lid/ ouder (mits bereikbaar) telefonisch,
per mail op de hoogte gebracht. Bij ziekte/ afwezigheid zal als eerste gezocht worden
naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van de
contributie per les vindt echter pas plaats als er meer dan 1 les per cursus (reeks van
12 lessen) is vervallen. Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht
Nanda Claessens hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of per sms
(06-48424911) of via de mail (info@nandaclaessens.nl). S.v.p. niet via facebook. Bij
verhindering van een lid vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
Inschrijfvoorwaarden
Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Zodra
alles is ingevuld wordt de inschrijving verwerkt en gaat het lid/ouder akkoord met de
algemene voorwaarden. Ingeschreven leden ontvangen een bevestiging van de
inschrijving via mail. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien
verstande dat leden van de voorgaande cursus voorrang hebben bij plaatsing. Bij
inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van de contributie voor 1
cursus (reeks van 12 lessen).

Tussentijdse beëindiging deelname
Het lid kan de deelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient
door gegeven te worden aan Nanda Claessens. Er vindt echter géén restitutie van de
contributie plaats, behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing
zijn: verhuizing uit de regio of langdurige ziekte van het lid waardoor het medisch
gesproken niet mogelijk is de lessen te volgen, indien een lid een advies van Nanda
Claessens opvolgt om de lessen te beëindigen, wijziging in persoonlijke
omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden
verlengd. Dit ter beoordeling van Nanda Claessens. In deze gevallen is een restitutie
van contributie geld eventueel mogelijk. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend
bij Nanda Claessens. Deze beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.
Bij adreswijziging dient Nanda Claessens zo spoedig mogelijk op de hoogte te
worden gesteld. In alle gevallen waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslist
Nanda Claessens.

Kleutermoves
Procedure:
De tarieven zijn gebaseerd op een bedrag per maand (incl. de vermelde vakanties).
De betaling vindt plaats door middel van 1, 2 of 4 termijnen. Ieder lid zal het bedrag
zelf over moeten maken op het verkregen rekeningnummer van Nanda Claessens.
Bij 1 termijn krijgt u een korting van €16,- en dus betaalt u €144,-. De betaling dient
uiterlijk op 31 oktober 2018 voldaan te zijn. De korting geldt alleen als de betaling
uiterlijk op 31 oktober op het bankrekenignummer van Nanda Claessens is
bijgeschreven.
Bij 2 termijnen (2 keer €80,-) dient de eerste betaling uiterlijk 31 oktober 2018
voldaan te zijn en de tweede termijn uiterlijk 28 februari 2018.
Bij 4 termijnen (4 keer €40,-) dient de eerste termijn uiterlijk op 30 september 2018
voldaan te zijn, de tweede termijn uiterlijk op 30 november 2018, de derde termijn
uiterlijk op 28 februari 2019 en de vierde termijn uiterlijk op 30 april 2019.
Je meld je aan voor één seizoen. Deze loopt van september of latere instroomdatum
t/m juni. Wanneer het abonnement na dit jaar is verlopen dient het
verlengingsformulier ingevuld te worden om nog een seizoen te dansen bij
kleutermoves.
Kleding en bijdrage:

Tijdens de lessen hebben de leden dans/ sportkleding en sportschoenen aan. Voor
de einduitvoering dienen de leden witte of roze sportschoenen aan te schaffen
zonder opdrukken of andere kleuren. Daarnaast wordt een bijdrage verwacht van
maximaal €20,- voor de kleding van de einduitvoering, Deze kleding mag ieder lid
zelf houden.
Fotomateriaal
Met de inschrijving bij kleutermoves gaat u akkoord dat foto’s welke tijdens de les en
uitvoeringen worden gemaakt, kunnen worden gebruikt voor de website en of andere
promotiedoeleinden. Indien u hiermee niet akkoord gaat gelieve dit bij Nanda
Claessens te melden.
Inschrijven
Inschrijven voor een les van kleutermoves kan d.m.v. een inschrijfformulier op de
website ná het volgen van de eerste les. Inschrijving voor de les kleutermoves dient
te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse inschrijving
(door het jaar heen) is mogelijk na contact met Nanda Claessens. Deze is afhankelijk
van groepsgrootte.
Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte / afwezigheid van Nanda wordt het lid (mits bereikbaar) telefonisch, per
mail op de hoogte gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden
naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van de
contributie per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn
vervallen per cursusjaar. Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht
Nanda Claessens hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch/sms
(0648424911) of via de mail (info@nandaclaessens.nl). Svp niet via facebook. Bij
verhindering van een lid vindt geen restitutie van de contributie plaats.
Inschrijfvoorwaarden
Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Zodra
alles is ingevuld en akkoord is gegaan met de inschrijfvoorwaarden, wordt de
inschrijving verwerkt. Ingeschreven leden ontvangen een bevestiging van de
inschrijving via mail. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien
verstande dat leden van het voorgaande jaar voorrang hebben bij plaatsing. Bij
inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van de contributie voor 1
seizoen.

Tussentijds beëindiging deelname
Het lid kan de deelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient
door gegeven te worden aan Nanda Claessens. De verplichting tot betaling blijft
echter wel van kracht tot het einde van het lopende abonnement behalve wanneer
onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn: verhuizing uit de regio of
langdurige ziekte van het lid waardoor het medisch gesproken niet mogelijk is de
lessen te volgen, indien een lid een advies van Nanda Claessens opvolgt om de
lessen te beëindigen, wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid
en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling van Nanda
Claessens. In deze gevallen is een restitutie van contributie geld eventueel mogelijk.
Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij Nanda Claessens. Deze beslist
uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen. Bij adreswijziging dient Nanda
Claessens zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. In alle gevallen
waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslist Nanda Claessens.

