Algemene Voorwaarden Dance d’Alí
Inschrijving Voordat u uzelf of uw kind definitief inschrijft, biedt Dansschool Dance d’Alí u de
mogelijkheid vrijblijvend een gratis proefles te volgen. Voor het volgen van een proefles dient u eerst
altijd contact op te nemen met ilona@dance-dali.nl
U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier te downloaden, de volledige gegevens in te vullen en
op te sturen naar Dance d'Alí, Nolenslaan 2, 9722 NM Groningen. De deelnemer schrijft zich in op een
vaste les of lessen.
Een dansseizoen duurt 30 lesweken m.u.v. de schoolvakanties. Bij overgang naar het volgende
dansseizoen wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Wanneer men niet door wil gaan met de
lessen wordt een uitschrijfformulier ingevuld. Men dient zich uiterlijk vóór 1 september van het
betreffende seizoen af te melden. Wijziging van cursus dient per mail kenbaar gemaakt te worden.
Dance d’Alí behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd,
programma e.d. te wijzigen.

Inschrijven en uitschrijven
U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier op te sturen of af te geven na de proefles.
-Heeft u of uw kind het voorgaand seizoen ook lessen gevolgd bij Dance d’Alí? Dan moet het lesgeld op 1
september zijn bijgeschreven op onderstaand rekeningnummer.
- Bent u of uw kind nieuw bij Dance d’Alí? Dan moet het lesgeld binnen 14 dagen na de proefles
bijgeschreven zijn.
- Blijft u of uw kind na de cursus niet door dansen bij Dance d’Alí, meld u dan af met een
uitschrijfformulier. Na de zomerstop meld u of uw kind zich uiterlijk af vóór 1 september.
- Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Betalen
Na inschrijving ontvangt u géén factuur! Het lesgeld dient vóór 1 september van het betreffende seizoen
betaald te worden op rekening NL79 INGB 0000 48 30 16 t.n.v. Ilona Ali te Groningen. Bij later
instromen dient u de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Bij een te late betaling zijn wij genoodzaakt
administratiekosten van 5,00 euro in rekening te brengen. Wanneer na twee betalingsherinneringen het
lesgeld niet voldaan is, kan Dansschool Dance d’Alí de lesplaats vergeven aan een nieuwe leerling.

Kortingen op cursussen
- Bij meerdere lessen per week (ook binnen een gezin) 15 korting op de 2e cursus en alle volgende
cursussen.
- Studentenkorting (alleen geldig na overhandigen kopie bewijs van inschrijving) 15 euro korting op alle
cursussen.
- Kortingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
Alleen wanneer een danscursus wordt geannuleerd door Dance d’Alí in verband met te weinig
deelnemers, zal het resterende bedrag worden terug gestort.

Afmelding
Bij ziekte is afmelding gewenst, dit kan door middel van een mail naar ilona@dance-dali.nl. Wanneer
een docent ziek is, wordt geprobeerd een vervangende docent te zoeken. Als een les niet vervangen kan
worden, wordt de les afgezegd door middel van een mail. De gemiste les wordt in overleg met de
leerlingen op een later moment ingehaald

Inhalen
Door u gemiste lessen kunnen ingehaald worden mits er plek is in een vergelijkbare andere les. Hiervoor
dient u altijd contact op te nemen met ilona@dance-dali.nl

Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de
deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Dance d’Alí aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. Dance
d’Alí is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade.

HUISREGELS
- Buitenschoeisel is niet toegestaan in de dansstudio.
- Het is niet toegestaan om in de dansstudio te eten.
- Het is niet toegestaan suikerhoudende dranken te nuttigen in de dansstudio. Een flesje water is prima.
- Het is voor ouders, afgezien van de proefles, niet mogelijk om tijdens de les van hun kind te blijven
kijken, tenzij de docent hiervoor mogelijkheden biedt. Er worden regelmatig kijklessen georganiseerd.
Wanneer een kind voor het eerst komt dansen, kan één van beide ouders hierbij aanwezig zijn.
Aanwezigheid van andere kinderen uit het gezin kan alleen tijdens de kijklessen.
- Gevonden voorwerpen kunt u deponeren in de zwarte kast met rolluik op de gang naast het toilet. Of
in de groene “hangkast” in de kleedkamer.

Overig
- Dance d’Alí gaat mee met de landelijk bepaalde vakanties van de basisscholen in de regio Noord, waar
Groningen ook onder valt.
- Adreswijzigingen dienen schriftelijk per mail doorgegeven te worden.
- Foto’s en video’s gemaakt tijdens dansvoorstellingen en/of speciale evenementen kunnen door Dance
d’Alí gebruikt worden voor promotionele doeleinden; zoals folders, posters en flyers van Dance d’Alí of
voor de officiële sociale mediakanalen. U kunt bij aanvang van het seizoen aangeven wanneer dit niet
wenselijk is. Achteraf kunnen wij posters en flyers niet meer veranderen. Bij bezwaar zullen wij wel de
foto van uw kind verwijderen van sociale mediakanalen.
- Foto’s en video’s die gemaakt zijn in opdracht van Dance d’Alí mag u niet zonder onze toestemming
verspreiden of kopiëren. Graag uw verzoek indienen per mail: ilona@dance-dali.nl
- Het kan voorkomen dat er voor snelle communicatie een groepsapp van uw groep of dansgroep van
uw kind wordt aangemaakt door de docenten van Dance d’Alí. Dit blijkt in de praktijk zeer effectief te
werken bij bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld bij ziekte of afwezigheid van de dansdocent. De
voorwaarden voor deze groepsapp is dat alleen belangrijke informatie, mededelingen, afmeldingen of
vragen gedeeld worden waarop de beheerder een antwoord kan geven. Gelieve geen persoonlijke
gesprekken te onderhouden op deze groepsapp.

www.dance-dali.nl

