ALGEMENE RICHTLIJNEN – SEIZOEN 2018 - 2019
1.

De lessen worden gegeven in de studio aan de Berghemseweg 129 te Oss.

2.

Het lesgeld voor het seizoen 2018-2019 is als volgt vastgesteld:
- Pré-ballet (basisschool groep 1 en 2)
drie-kwartier lessen € 170,-- Klassiek, Jazz, Modern en Ballet voor volwassenen
uur-lessen
€ 220,-- Klassiek verlengd met spitzen classe
uur-lessen
€ 250,-Aan leerlingen die meerdere lessen per week volgen wordt een korting van € 15,-- op de
tweede en volgende les verleend. Een gezinskorting van 10% wordt toegepast wanneer drie
of meer leerlingen uit hetzelfde gezin aan de lessen deelnemen.

3.

Het lesgeld kunt u betalen in één, twee, vier of tien termijnen en dient in het begin van de
door u gekozen termijn te worden voldaan.
-

één termijn:
twee termijnen:
vier termijnen:
tien termijnen:

betalen in september 2018
betalen in september 2018 en januari 2019
betalen in september en november 2018, januari en maart 2019
betalen in september, oktober, november, december 2018 en
januari, februari, maart, april, mei en juni 2019

Bij betalingen altijd het registratienummer vermelden.
U kunt betalen op één van de volgende manieren:
• Overschrijving via uw bank- of girorekening naar bankrekening
NL46 RABO 0140483551 t.n.v. Balletschool Dimphy o.v.v. de naam en het
registratienummer van de betreffende leerling(en).
• Eenmalige machtiging, die u aan het begin van het seizoen wordt toegezonden. Indien u
het volledige bedrag niet ineens betaalt, kunt u op de machtiging aangeven in hoeveel
termijnen u wilt betalen.
• Contant, waarbij u het gepaste bedrag in een gesloten envelop, voorzien van het bedrag,
naam en registratienummer van de betreffende leerling(en) aan de docent afgeeft. U
ontvangt nadien een kwitantie die u het hele seizoen dient te bewaren als bewijs.
4.

De leerling verbindt zich voor het gehele seizoen en verplicht zich door ondertekenen van
het inschrijfformulier het totale lesgeld te betalen, ongeacht het aantal verzuimde lessen en
ongeacht onvoorziene omstandigheden. De inschrijving blijft ook voor de volgende
seizoenen gelden, tenzij schriftelijk wordt afgemeld voor het eind van het seizoen.

5.

Gedurende de eerste lesjaren van kinderklassen wordt twee maal per seizoen een ‘kijkles’
gegeven, waarin de kinderen aan belangstellenden hun vorderingen laten zien.

6.

Vakantieperioden, alsmede bijzondere zaken en aangelegenheden, worden bij voorkeur per
e-mail bekend gemaakt. (Indien u geen e-mail van de balletschool wenst te ontvangen,
vragen wij u dit door te geven aan de docent).

7.

De leerlingen dragen tijdens de balletles een balletpak. De kleur en de vorm van het
balletpak zijn vrij.
De balletschoenen die de leerlingen nodig hebben zijn wit of roze. Zwarte balletschoenen
zijn niet toegestaan.
Bij deze balletkleding zijn accessoires toegestaan (zoals rokje, enkelwarmers, balletpanty,
vestje, etc.).

8.

De balletlessen beginnen op tijd. De leerlingen dienen bij het begin van de les op tijd
aanwezig te zijn, zodat we de les gezamenlijk kunnen beginnen.
Zorg er voor dat voor de les de haren zijn vastgebonden en uit het gezicht zijn en dat alle
sieraden af zijn. Deze kunt u het beste thuis laten!
Voor de jonge dansers is het fijn als u ze voor de les naar het toilet laat gaan.

9.

De school draagt geen verantwoording voor vermissing en/of diefstal van persoonlijke
eigendommen.

10.

Aangezien de lessen een intern karakter hebben, worden in de studio geen
toeschouwers toegelaten.

11.

In de nabijheid van de balletschool bevinden zich verschillende parkeermogelijkheden.
Allereerst kunt u uw auto, als er plaats is, parkeren in de parkeerhavens aan de
Berghemseweg. Verder zijn er verschillende parkeerplaatsen nabij de winkels aan de Prof.
Regoutstraat (bij de rotonde) en in de Nachtegaallaan (als u richting Berghem rijdt, voorbij
de flat rechtsaf).

12.

Het komt incidenteel voor dat er foto’s of filmopnames worden gemaakt in de balletles.
Foto’s kunnen worden gepubliceerd op de website van de balletschool of van Stichting
Dans of op onze social media. Als u er bezwaar tegen heeft dat wij foto’s plaatsen waar uw
dochter/zoon op staat, vragen wij u een mailtje te sturen naar
marjorie@balletschooldimphy.com. Wij zullen hier dan rekening mee houden.
Filmopnames zullen alleen door stagiaires worden gemaakt en uitsluitend worden
gebruikt voor hun studie.
De betreffende websites zijn www.stichtingdans.nl en www.balletschooldimphy.com.
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