Zandheuvelweg 7 - 2673 GG - Naaldwijk - IBAN: NL25RABO0104827408 - BTW: 1288.19.546 - KVK:27358333

Inschrijfformulier
Datum proefles:......................
Voor en achternaam:..............................................................................................
Naam ouder/verzorger:...........................................................................................
Geboortedatum leerling:.........................................................................................
Adres:.......................................................................................................................
Postcode en woonplaats:.........................................................................................
Telefoonnummer:....................................................................................................
Emailadres:...............................................................................................................
Geeft zich op voor de volgende les:
Lesdag:.............................. Lestijd:.............................. Dansstijl:.............................
Contributie:
Via dit formulier gaat u het lidmaatschap bij Dansbende aan. U kunt de contributie op 3 manieren voldoen:
O
O
O

Per maand: 24 euro Via automatische incasso, vul hiervoor de machtiging in.
Per jaar:
220 euro Zelf overmaken naar Dansbende NL25RABO0104827408
Ik heb een ooievaarspas. Mijn ooievaarspasnummer is:..............................................

Bovenstaande contributie prijzen zijn berekend op 10 maanden. De maanden juli en augustus zijn contributie
vrij. Er wordt geen lesgegeven in schoolvakanties. Zie het exacte vakantierooster op www.dansbende.nl
Bij inschrijving betaalt u eenmalig 5 euro inschrijfkosten. Dit bedrag contant meenemen bij inlevering van
het inschrijfformulier.
O
O

Kruis aan indien uw kind meerdere lessen in de week volgt en/of er meerdere gezinsleden bij
Dansbende lid zijn.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Dansbende, zoals op de achterzijde en op de
website www.dansbende.nl beschreven staat.

Machtigingsformulier:
D Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Dansbende en aan uw bank om maandelijks contributie van het
lidmaatschap van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 56 dagen contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

N Naam:......................................................................... IBAN:.......................................................................
Postcode:................................................................... Woonplaats:............................................................
Plaats + datum:.......................................................... Handtekening:.........................................................

Algemene voorwaarden
-

Bezoek aan de danslessen van Dansbende zijn geheel op eigen risico. De leiding van
Dansbende is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enige aard als gevolg van
verblijf/activiteiten van de bezoeker op het Dansbende terrein.

-

Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf te houden aan de huisregels evenals de
aanwijzingen die gegeven worden door de leiding. Indien men zich niet aan de regels houdt
kan toegang geweigerd worden.

-

Dansbende is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dient/dienen zelf aangifte te
doen. Dansbende stelt het op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepast actie
ondernomen kan worden.

-

Alle bezoekers van Dansbende lessen dienen schone sportschoenen/(dans)sneakers te
dragen.

-

Alle bezoekers van de Dansbende lessen zijn 5 minuten voor zijn/haar les aanwezig.

-

Indien er meer dan 1 maand geen betalingen zijn ontvangen kan toegang tot de les geweigerd
worden.

-

Een les wordt verhindert indien er 3 of minder mensen komen opdagen.

-

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit een maand vantevoren aan te geven per
mail.

-

Gemiste lessen kunnen ingehaald worden tijdens een les op een andere dag/tijdstip van
dezelfde leeftijdscategorie.

