
Algemene voorw,,rden D,nceb,se:

Algemene voorw,,rden

1. Algemeen
1.1. Deze ,lgemene voorw,,rden zijn v,n toep,ssing op ,lle overeenkomsten/
werkz,,mheden v,n D,nsstudio D,nceb,se, de ,fnemer v,n de d,nslessen, 
de leerlingen en de vertegenwoordigers v,n deze leerlingen. 
1.2 Proeflessen zijn ,ltijd vrijblijvend. U dient v,n te voren cont,ct op te nemen.
1.3 Binnen de school gelden huisregels. Deze dienen te worden opgevolgd. Bij 
weigering k,n de kl,nt en of leerling verzocht worden de d,nsschool te 
verl,ten. 
1.4 De leskleding is niet verplicht. B,llet kleding in b,llet lessen wel. 
1.5 D,nceb,se verplicht h,,r leerlingen schone binnen d,nsschoenen te 
dr,gen.
1.6 D,nceb,se is gesloten tijdens de b,sis onderwijs schoolv,k,nties en de 
officiële feestd,gen. Deze v,k,ntie en feestd,gen kunt u terug vinden op de 
website v,n D,nceb,se en zullen per seizoen ,nders v,llen.
1.7 In de z,len m,g ,lleen w,ter worden gedronken in gesloten flesjes. In de 
,lgemene ruimte m,g iets gegeten en gedronken worden.
1.8 T,ssen en j,ssen blijven in de kleedk,mers. Niet mee de z,len in.
1.9 A,n het einde v,n elk d,nsseizoen is er een eindvoorstelling in het the,ter 
w,,r ,lle leerlingen ,,n mee zullen doen. Het is niet verplicht.
 

2. Inschrijven 
2.1 A,nmelding ,ls lid v,n D,nceb,se geschied door het inschrijfformulier (d,n 
wel online
d,n wel geschreven) n,,r w,,rheid in te vullen en in te leveren of te m,ilen. 
Het lidm,,tsch,p v,ngt ,,n
op de d,tum ingevuld op het inschrijfformulier en n, ondertekening v,n het 
inschrijfformulier. 
2.2 Door ondertekening v,n het inschrijfformulier g,,t u ,kkoord met deze 
,lgemene voorw,,rden.
2.3 Door ondertekening v,n het inschrijfformulier geeft u ,kkoord op de 
m,chtiging voor ,utom,tische inc,ssering v,nuit D,nsschool D,nceb,se.
2.4 Het inschrijfformulier dient uiterlijk de 2de les worden ingeleverd.
2.5 Minderj,rige leerlingen kunnen zich niet inschrijven zonder toestemming 
v,n zijn of h,,r vertegenwoordiger.
2.6 Inschrijfgeld dient cont,nt vold,,n te worden bij inschrijving v,n de 
leerling. 
2.7 Alle communic,tie v,nuit D,nceb,se g,,t vi, de em,il. Bel,ngrijke 
inform,tie z,l eens per m,,nd per nieuwsbrief gedeeld worden. Bij inschrijving 



geeft de kl,nt ,kkoord op het verwerken v,n het em,il ,dres in het m,il 
progr,mm, m,ilchimp. Em,il ,dressen die niet werken zijn 
ver,ntwoordelijkheid v,n de kl,nt zelf.
2.8 Door inschrijving verkl,,rt het lid zich ,kkoord met de huisregels en de 
,lgemene
voorw,,rden.

3. Bet,lingen/t,rieven 
3.1 Alle bedr,gen zijn bij vooruitbet,ling verschuldigd en opeisb,,r. Bet,ling 
geschied eens per
m,,nd vi, ,utom,tische inc,sso. Uitzondering zijn de losse lessen.
3.2 Vooruitbet,ling per per f,ctuur geld voor een h,lf j,,r of voor één j,,r, 
mogelijk tegen de genoemde kortingst,rieven.
2.2 Bet,,ld lesgeld z,l niet worden teruggestort tenzij foutieve bet,ling.
2.3 Het eenm,lig inschrijfgeld bedr,,gt €15. Dit dient bij de inschrijving in de 
studio te worden vold,,n.
2.4 Onze t,rieven zijn geb,seerd op 11 m,,nden les per seizoen, de m,,nd 
,ugustus is contributie vrij en z,l niet geïnc,sseerd worden. Lessen in 
,ugustus kunnen i.v.m. de schoolv,k,nties wel voorkomen.
2.5 Het lesgeld is berekend op b,sis v,n het ,,nt,l lessen per j,,r gedeeld 
door 11 m,,nden. 
2.6 Indien bet,ling niet op tijd geschied wordt er €8, per m,,nd ,dministr,tie 
kosten in rekening gebr,cht.
Bij uitblijvende bet,ling z,l de leerling niet in de lessen worden toegel,ten.
2.7 Losse lessen dienen cont,ct €12,50 bet,,ld te worden.

4. Lidm,,tsch,p
4.1 Annulering of wijziging v,n een les  k,n door een wijzigingsformulier in te 
vullen in de studio of vi, een m,il te versturen n,,r info@d,nceb,sestudio.nl.
4.2 Uitschrijving v,n het lidm,,tsch,p k,n door het uitschrijf formulier in te 
vullen in de studio of vi, een m,il te versturen n,,r info@d,nceb,sestudio.nl.
4.3 Voor het wijzigen n,,r minder lessen of het stoppen v,n de lessen geldt 1 
m,,nd opzegtermijn. Zeg je bijvoorbeeld op in ,ugustus d,n is september de 
l,,tste m,,nd die bet,,ld word. Het wijzigen n,,r meer lessen k,n per direct.
4.4 Indien een leerling ervoor kiest om niet l,nger de les te volgen k,n er geen 
,,nspr,,k gem,,kt 

5. Lessen
5.1 D,nceb,se m,g de les ,nnuleren indien gegronde redenen hiervoor. Denk 
hierbij ,,n uitv,l en te weinig leerlingen, ziekte v,n de docent, 
weersomst,ndigheden en ,ndere onvoorziene situ,ties. 
5.2 Elke individuele les m,g eenm,,l per seizoen uitv,llen zonder d,t deze 
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word ingeh,,ld. Elk opvolgende les z,l worden ingeh,,ld, hoogstw,,rschijnlijk 
in weekenden en v,k,ntie periodeʼs. 
5.3 D,nceb,se is bevoegd om bij bijzondere omst,ndigheden de lestijden 
deels te ver,nderen.
5.4 Bij ziekte of uitv,l v,n een docent z,l er indien h,,lb,,r een inv,ller de 
lessen geven.
5.5 Lessen kunnen niet worden ingeh,,ld. Uitzonderingen d,,r per individuele 
leerling ,lleen met toestemming v,nuit D,nceb,se. 
5.6 De weekendlessen, ook wel de z,terd,g lessen, vinden de eerste z,terd,g 
v,n ,lle v,k,nties pl,,ts. Uitzonderingen in overleg.

6. Huisregels 
6.1 Alle leden en vertegenwoordigers v,n deze leden hebben zich te houden 
,,n de onderst,,nde huisregels.
6.2 D,nceb,se is niet ,,nspr,kelijk voor diefst,l, m,teriële of imm,teriële 
sch,de.
6.3 Leerlingen dienen zich te gedr,gen richting de docent en ver,ntwoordelijke 
binnen de d,nsschool.
6.4 F,milie (broertjes/zusjes) mogen niet ,lleen w,chten tijdens de les. Alleen 
onder begeleiding v,n ouder of voogd.
6.5 Bij sch,de of vernieling z,l er cont,ct worden opgenomen met de 
desbetreffende ouder of voogd.
6.6 Binnen de school is het ,lleen toegest,,n om in de ,lgemene ruimte te 
w,chten op de d,,rvoor ,,ngegeven plekken. Het is niet toegest,,n om 
,chter de b,lie te komen ,ls leerling, ouder en of voogd.
6.7 Bij een conflict binnen de d,nsschool dient dit te worden gemeld bij Femke 
Booij.
6.8 Afmelden v,n de d,nslessen dient v,n te voren ged,,n te worden. Vi, de 
besloten groepen of vi, de m,il.
6.9 Alle leden dienen op de hoogte te zijn v,n de priv,cy verkl,ring v,n 
D,nceb,se. 


