K-Pop | High Heels | Dance Fitness Kids
Voorwaarden AnaDanst 2020/2021
Lesinhoud
- Om tot een gevarieerd en afwisselend lesprogramma te komen zal er af en toe een dansdocente
te gast zijn.
- Er wordt in de lessen veel aandacht besteed aan een correcte houding en juiste bewegingen
(techniek), aan choreografieën dansen, maken en improviseren.
- De lestijden kunt U vinden op www.anadanst.nl. Alle op de website vermelde lestijden zijn onder
voorbehoud. Voor een goed verloop van de lessen wordt U verzocht op tijd aanwezig zijn.

Lesgeld
- Betaling kan per maand voldaan worden of één keer per halfjaar. Bij maandelijkse betaling stopt
de betaling in de maanden juli en augustus. Periodes lopen van september tot en met januari en
vanaf februari tot en met juni.
- Betaling dient te worden voldaan voor de aanvang van de lessen.
- Wordt de betaling niet binnen 2 weken na aanvang van het nieuwe semester voldaan, dan zal er
een extra bedrag in rekening worden gebracht.
- Losse lessen bij voorkeur voor aanvang van de les afrekenen.
Lessen Opzeggen? Geef dat uiterlijk twee weken voor aanvang van het nieuwe semester aan
ons door.
- Bij latere opzegging bent U verplicht om het lesgeld voor de desbetreffende semester te
voldoen.
- Bij het niet afmaken van een periode kan geen geld teruggevorderd worden (met uitzondering
van zware medische gevallen en zwangerschapsverlof).

Inhaalmogelijkheden
- Als U een les gemist hebt, kunt U die natuurlijk altijd inhalen bij een andere groep. Inhalen van
een les dient te gebeuren binnen hetzelfde semester en in overleg met de docent.
- U kunt lessen alleen inhalen wanneer U zich voor aanvang van de gemiste les afgemeld heeft.
Dat kan telefonisch, per bericht of per e-mail.
- Het is ook mogelijk om gemiste lessen K-Pop en High Heels in te halen bij Dance Fitness.
- Gemiste lessen dienen te worden ingehaald tijdens hetzelfde semester. Bij langdurige
afwezigheid wordt in overleg met Ana naar een geschikte oplossing gezocht.
- Bij meer dan 5 gemiste lessen zonder afmelding kunnen we overgaan tot automatisch
uitschrijven zonder restitutie.

Benodigdheden
Voor de les heeft U comfortabele kleding nodig en dansschoenen. Dit kan ieder soort binnen
gymschoen zijn waar je lekker in kunt bewegen.
- De zaal mag niet met buiten schoenen betreden worden.
- Hakken moeten een (vegan) suède zool hebben.

Aansprakelijkheid en veiligheid
- Dansschool “AnaDanst” is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of ongevallen die
tijdens de lessen mochten ontstaan. Het is daarom ook aan te raden dat men ten alle tijden goed
de instructies van de docent volgt. Bij pijn of lichamelijk ongemak raadpleeg uw arts voordat met
de lessen start of doorgaat!
- In de danszaal zijn er beveiligingscamera’s geplaatst. Hiermee wordt geen inbreuk gemaakt op
de privacy. Deze zijn bedoeld om bij te dragen aan de veiligheid van gebruikers van onze studio’s
en hun eigendommen.
- Desalniettemin is dansschool “AnaDanst” niet aansprakelijk voor eventuele diefstal van
persoonlijke eigendommen van de cursist. Iedereen wordt verzocht zijn spullen zelf in de gaten te
houden. Meer hierover kunt u lezen in ons Privacyverklaring!
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Inschrijfformulier – AnaDanst
Naam
Adres, postcode en
woonplaats
Geboortedatum (alleen <21
jaar)
Telefoonnummer(s)
E-mail
Kruis aan

Ik wil les volgen op:
❑
❑

❑
❑

❑

Maandag:
o
19:10 – 20:10 Dance Fitness
Dinsdag:
o
18:15 – 19:15 Open level
o
19:20 – 20:00 Slowdown & Stretch
Woensdag:
o
15:15 – 16:15 Dance Fitness Kids
Vrijdag:
o
17:00 – 18:00 Junioren
o
18:15 – 19:15 Level 2
o
19:30 – 20:45 Level 3
Zaterdag:
o
11:00 – 12 High Heels
o
12:00 – 12:40 Slowdown & Stretch

Overigen **
Hoe heeft U Oriëntaalse Dans
met Ana gevonden?

o
o
o
o
o
o

Via de sociaal media (FB of Insta)
Via onze flyer
Via onze website
Via een optreden of workshop
Via een vriend/vriendin
Anders namelijk………………………………

Hierbij verklaar ik …………………… …………… (naam) dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden en
de privacyverklaring van AnaDanst en verplicht ik me tot het betalen van de volledige lesprijs zoals
daarin vermeld.
Handtekening, datum: ………………………………….

Indien jonger dan 16 jaar, ondertekening door een ouder / wettelijke vertegenwoordiger.

Bent U scholier of student dan kunt U dat aangeven bij overigen. Hier kunt U ook aangeven of U lichamelijke of
andere klachten hebt waarmee rekening moet worden gehouden. Deze zaken kunt U natuurlijk ook persoonlijk
met Ana bespreken: 06.48796561
**

