
VOORWAARDEN EN PRAKTISCHE ZAKEN 
 
A. Instroom bij de danslessen is het gehele jaar mogelijk. Bij inschrijving worden gegevens 

van u en uw kind gevraagd via een formulier. Voor inschrijving koopt u een strippenkaart 
van 10 lessen die u binnen 12 lesweken kunt opnemen. 

 
B. Betaling gaat via INSCHRIJVING op de website. Via het formulier kunt u direct een 

strippenkaart voor 10 danslessen afrekenen. De strippenkaart is 12 lesweken geldig. De 
kosten voor een strippenkaart is €80. Lessen kunnen in overleg ingehaald worden binnen 
de 12 geldige lesweken. Dat op hetzelfde of andere locaties. Normaliter kost één les van 
40 minuten €10,- die vooraf aan de dansles contant kan worden afgerekend. Dat wordt een 
losse les benoemd.  

 
C. Proefles: 1 x gratis, 2de proefles kost 10 euro.   Broertjes en zusjes jonger dan 2 jaar  

mogen gratis mee. Voor 2 of meer kinderen geldt een korting van 10% van het totaal 
bedrag. Mocht u uw oudere of jongere kind(jes) of vriendjes, eenmalig naar de dansles 
willen meenemen (ze hebben bij voorbeeld vrij van school), dat mag in overleg, en kost per 
kind €5.  Dit wordt meestal heel leuk ervaren door alle kinderen! 

 
D. Kom je niet naar de les? Laat het mij minstens een dag van tevoren weten aub. Al betaal je 

per les, is voor mij en de deelnemers belangrijk om te weten wie er komt of niet komt. 
Mocht je kort voor de les toch beslissen om niet te komen, meld het aub minstens 1 uur 
van tevoren. 

 
E. In de peutergroepen wordt verwacht dat kind en ouder samen de hele les meedoen. 

Daarvoor is sportkleding of gemakkelijk zittende kleding nodig voor zowel kind als ouder. 
Kleiding in laagjes is handig. Schoenen moeten uit i.v.m. elkaar mogelijk bezeren bij 
rolbewegingen op de grond en ook om zand te voorkomen op de grond. Voorkeur voor 
blote voeten. Maar ook sloffen, dansschoentjes of antislipsokken zijn toegestaan. 

 
F. Het is fijn als jullie 10 minuten voor dat de les begint aanwezig zijn. Dit  om genoeg tijd te 

hebben voor het omkleden en naar de WC te gaan.  En omdat kinderen het fijn vinden om 
rustig te wennen (zelfs als ze meerdere keren zijn geweest). Water drinken is lekker en 
gezond. Neem of geef mee dus genoeg water voor u en voor je kind.  

 
G. Gaat mijn cursus wel of niet door?  De meeste aanmeldingen ontvang ik 1-2 weken voordat 

de cursus gaat beginnen. Uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt u van mij 
bericht als een cursus niet of wel doorgaat. Ik laat u dan weten welke alternatieven er zijn. 
Er is geen les tijdens schoolvakanties.  

 
H. Tijdens de lessen en workshops worden af en toe foto’s en/of video's van de kinderen 

gemaakt. De foto’s worden alleen gebruikt voor publicitaire doeleinden, zoals de website, 
bedrijfspagina op raceboot, of een krantenartikel. Indien u hier voorafgaand aan de lessen 
geen schriftelijk bezwaar tegen maakt, ga ik ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. 

 
I. IK BEN ik dans is niet aansprakelijk voor blessures of opgelopen letsel en kan op geen 

enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.  IK BEN ik dans kan op 
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of beschadigen van 
eigendommen van de cliënt, cursist  of zijn ouder. IK BEN ik dans stelt de ouders 



aansprakelijk voor eventuele schade die door de cliënt,  cursist of ouders wordt aangericht 
aan de sessie- of leslocatie en/of inventaris. 


