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Korte cursussen 2019 – 2020 

Algemene voorwaarden, tarieven en betaling  
 

ALGEMEEN 

Alle korte cursussen bestaan uit 6 lessen die wekelijks achter elkaar gegeven worden. We 

starten ongeveer elke twee maanden met een nieuwe cursus reeks. 

 

PROEFLES 

Nieuwe cursisten (die niet eerder de cursus gevolgd hebben) mogen de eerste les van de 

cursus vrijblijvend volgen.  

 

VERZUIM VAN LESSEN EN INHAAL MOGELIJKHEDEN 

Verzuim door ziekte, vakantie en dergelijk zijn op risico van de cursist. Alleen in overleg met 

de organisatie kunnen gemiste lessen eventueel ingehaald worden. Dit kan alleen in 

dezelfde periode van de cursus die gevolgd wordt en alleen als er ruimte is in de groep.  

 

 

  

BETALING 

1. Cursisten die eerder aan de cursus hebben deelgenomen 

U dient het gehele cursusgeld voor de start van de cursus in orde gemaakt te hebben. 

2. U bent een nieuwe cursist  

Omdat de eerste les op de proef gevolgd mag worden mogen nieuwe cursisten 

bij uitzondering de betaling na de eerste les in orde maken. Besluiten jullie met de 

cursus verder te gaan dan dient het gehele cursusgeld voor de tweede les van de 

cursus in orde gemaakt te zijn. 

 

TARIEVEN 

SOORT CURSUS KOSTEN  DUUR VAN DE LES 

Peuterdans met 

ouderbegeleiding 

€ 65,- 45 min 

Toddler dance with parent 

guidance – in English 

€ 65,- 45 min 

Pre-ballet 3-5 jr € 75,- 45 min 

Streetdance 5-7 jr € 75,- 45 min 

Streetdance 8-12 jr € 85,- 60 min 

Moderne dans 8-12 jr € 85,- 60 min 
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BETALINGSINFORMATIE 

De betaling van de cursus op rekening :  

NL63INGB0007002577 op naam van Balletstudio Kennemerland.   

 

Graag onder vermelding van:  

Naam van de cursus – Start maand en dag van de cursus – Gehele naam van de leerling 

 

Voorbeeld:  

Peuterdans september zaterdag – Elsje Fiederelsje 

 

 

BETALINGSHERINNERING EN VERZUIM VAN BETALING 

• Zijn we genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen wordt er €15,- aan 

administratie kosten gerekend. 

 

• Bij verzuim van betaling kan de studio de incasso uit handen geven, waarbij de 

bijkomende kosten voor rekening komen van de debiteur.  

 


