INSCHRIJFFORMULIER
Persoonsgegevens
Voornaam:

___________________________________

Achternaam:

____________________________________

Straat + Huisnummer: ________________________________________________________
Postcode:

_____________________ Woonplaats: _______________________

Telefoonnummer:

________________________________________________________

E-mail:

________________________________________________________

Geboortedatum:

______ - ______ - _______ (dd/mm/jjjj)

Lespakket
o
o
o
o
o

1 uur Kidsdance
1 uur per week les
2 uur per week les
1 uur Popping
Onbeperkt

€20,00 p.m.
€25,00 p.m.
€32,50 p.m.
€10,00 p.m.
€40,00 p.m.

Eenmalig €10,00 inschrijfkosten (per gezin)
Betaling
o Per maand (via automatische incasso)
o Per jaar (10% korting alleen bij contante betaling)
Betalingen per jaar worden gefactureerd
o Jeugd sportfonds/ Stichting Leergeld

Betalingswijze
o Automatische incasso
IBAN:
_________________________________________________
Naam rekeninghouder: _________________________________________________
o Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Datum inschrijving:

______________________________

Handtekening (handtekening ouders verplicht bij inschrijving minderjarige)

LESAANBOD HFC DANCESTUDIO
maandag

dinsdag

woensdag

15:30-16:15

KIDSDANCE
4+

16:30-17:30

HIP HOP
8+

17:30-18:30

HIP HOP
12+

18:30-19:30

BREAK
vrij training

19:30-21:30

BREAK
masterclass

donderdag vrijdag

18:00-19:00

BREAK
beginners

HIP HOP
8+

HIPHOP
DUO’S

BREAK
beginners

19:00-20:00

BREAK
gevorderd

BREAK
beginners

POPPING

BREAK
gevorderd

20:00-21:00

BREAK
HIP HOP
masterclass masterclass

HIP HOP
masterclass

BREAK
masterclass

21:00-22:00

ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met iedere
inschrijving van HFC Dancestudio. Deze voorwaarden dienen goed doorgelezen te worden.
Voor vragen kan er contact opgenomen worden met joey@hfcdancestudio.com.
1. Algemene Regels
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen,
overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van HFC Dancestudio.
1.2. HFC Dancestudio/Joey Berger Danceproductions is een eenmanszaak en is gevestigd op
Kloosterweg 1 te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74567659
1.3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg
onder nummer: 74567659
1.4. HFC Dancestudio heeft het recht om zonder opgaaf van reden personen de toegang tot
de dansschool te weigeren en/of lidmaatschap te beëindigen.
1.5. Bezoekers (leerlingen, ouders, voogd etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie
van de dansschool te houden aan de huisregels van HFC Dancestudio en/of de regels van de
beheerder/eigenaar van de locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven
worden door de daartoe bevoegde persoon op te volgen. Indien men zich daar niet aan
houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
2. Inschrijving
2.1. Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het contract wordt
ondertekend.
2.2. Elke nieuwkomer heeft recht op een gratis proefles.
2.3. De leeling/ouder/voogd dient op de hoogte te zijn van het lesaanbod, lesdag(en),
lestijd(en) en datum van aanvang contributie.
2.4. Na invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier en het voldoen van de
betalingsregeling wordt de desbetreffende persoon ingeschreven als leerling bij HFC
Dancestudio.
2.5. Na invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de
leerling/ouder/voogd aan kennis te hebben van en akkoord te gaan met de Algemene
Voorwaarden opgesteld voor HFC dancestudio.
2.6. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder/voogd inschrijven bij HFC
Dancestudio.
2.7. De inschrijving is stikt persoonlijk en de gegevens zijn niet overdraagbaar en zullen niet
voor andere doeleinden gebruikt worden.
2.8. Inschrijving kan zowel schriftelijk via het aanmeldingsformulier of door middel van een
inschrijving via de website.

3. Betaling en contributie
3.1. Betaling van het contributiegeld (via automatische) incasso en het eenmalig inschrijfgeld
van €10,00 zal door HFC Dancestudio rond de 10e van de maand worden afgeschreven.
3.2. De kosten van het contributiegeld verschillen per lesabonnement en kunnen worden
bekeken op www.hfcdancestudio.com.
3.3 Bij betaling per jaar wordt een korting van 10% doorberekend op het contributie bedrag.
3.4. In geval van nalatigheid van betaling van het lesgeld, is HFC Dancestudio bevoegd de
leerling van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar toegang tot de dansschool te
ontzeggen.
3.5. HFC Dancestudio heeft het recht om tarieven te wijzigen. De leden worden hier 1 maand
van tevoren van op de hoogte gesteld.
4. Risico en aansprakelijkheid
4.1. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u HFC Dancestudio
voor ieder aansprakelijkheid voor diefstal, schade of verlies welke de betreffende heeft
geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of
nalaten.
4.2. HFC Dancestudio is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessure en/of letsels die
tijdens, voor of na de lessen en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
4.3. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald
op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
5. Lidmaatschap
5.1. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat het contract is
ondertekend.
6. Beëindiging lidmaatschap
6.1 Beëindiging van een lidmaatschap dient telefonisch of schriftelijk te gebeuren via mail
(joey@hfcdancestudio.com) met vermelding van naam en geboortedatum van de leerling. U
ontvangt hierbij een bewijs van uitschrijving.
6.2. Bij minderjarige leerlingen moeten opzegging door een ouder/voogd ingediend worden.
6.3. Opzegtermijn is één maand
7. Verzuim
7.1. Bij verzuim van lessen wordt voor de betreffende leerling het normale tarief in rekening
gebracht.
7.2. Bij verzuim is restitutie van betaling niet mogelijk.
7.3. Bij langdurige ziekte, een ongeval of andere (onvoorziene) omstandigheden dient dit
z.s.m. telefonisch of schriftelijk aan de directie worden vermeld.
8. Gebruik persoonsgegevens
8.1. De persoonsgegevens die wij ontvangen worden NIET gebruikt voor commerciële
doeleinden.
8.2. De gegevens worden bewaard in ene kluis in een ruimte die ook afsluitbaar is.
8.3. De gegevens worden gebruikt in geval van nood of om leden op de hoogte te stellen
over wijzigingen binnen de studio.
9. Op dit contract en de algemene voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.

