Tarieven van onze danslessen
K Dance hanteert in het cursusjaar 2019-2020 de volgende
tarieven (op basis van 10 maanden, september t/m juni):

LEEFTIJD
3 t/m 21 jaar
3 t/m 21 jaar

LESTIJD
45 min
60 min

Eenmalige inschrijfgeld

TARIEVEN PER JAAR.
150 euro
200 euro
0 euro

Proefles

1 les

Betalingswijze:

Per bank: in 1 keer, in 2
termijnen of in 10 termijnen.
Te betalen binnen 14 dagen
na ontvangst van de factuur.

Gratis

KORTINGEN
Gezinskorting
Er geldt een korting van 5% op jaarbasis voor het tweede en elk opvolgend lid uit een gezin.
De gezinskorting is op alle betaalmogelijkheden van toepassing.

Tussentijds instromen
Instromen is op elk moment mogelijk, er zal afhankelijk van het moment van instromen
uiteraard minder lesgeld in rekening worden gebracht.

Betalingswijze
Het lesgeld dient te worden voldaan zoals op de factuur
aangegeven staat.
Na betaling verbindt men zich voor deelname aan de lessen tot
en met juni.
Wil je na dit seizoen niet meer deelnemen aan de lessen in het volgende seizoen, wil je
overstappen naar een andere lesdag of wil je deelnemen aan een andere dansstijl, dan dien je
uiterlijk één maand voor het einde van het lopende seizoen, dat wil zeggen 1 juni van het
lopende cursusjaar, schriftelijk (per brief of mail) op te zeggen. Zonder afzegging gaat de
dansschool er vanuit dat de leerling doorgaat in het volgende seizoen. Zie
inschrijfvoorwaarden voor nadere informatie.

Verhindering en inhalen van de lessen
Wanneer je niet naar de les kan komen, of als uw kind verhinderd is, wilt u dit dan even
doorgeven, het liefst via de mail of middels een appje. Als er een geschikte alternatieve
lesgroep is kan, na overleg, de les ingehaald worden.

Verhindering van de docent:
In geval van ziekte van de docent zal voor vervanging worden gezorgd. Indien dit niet
mogelijk is, zal er geprobeerd worden de lessen in te halen op een ander tijdstip. Restitutie
van lesgeld vindt echter niet plaats als het aantal gemiste lessen niet meer dan twee is.
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Voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van kleding en lesgeld kunt u informatie
inwinnen bij de volgende sites:
•
•
•

www.jeugdsportfonds.nl
www.leergeld.nl
www.jeugdcultuurfonds.nl

Wij werken samen met een administratie- en incassobureau bij achterstallige betalingen.

