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Algemene voorwaarden en Tarieven, Seizoen 2017 – 2018 

 
Algemene voorwaarden Korte cursus Peuterdans 

Deze korte cursus loopt naast het doorlopende cursus aanbod. De cursus bestaat uit 6 lessen. De 

eerste les mag als proefles gevolgd worden. De cursus kosten zijn € 54,-. Op deze lessen is geen 

reductie mogelijk. De betaling dient voor het volgen van de tweede les in orde gemaakt te zijn. 

 

Algemene voorwaarden Seizoenscursussen 

Het cursusjaar duurt van maandag 11 september 2017 t/m zondag 17 juni 2018. Men verbindt zich 

voor het gehele seizoen. Verzuim door ziekte, vakantie en dergelijke is het risico van de cursist. 

Terugbetaling van verzuimde lessen vindt daarom niet plaats maar in geval van overmacht kan een 

regeling worden getroffen.  

 

Speciale regeling Kleuters (3 t/m 5 jaar) 

Als uitzondering op bovenstaande kunnen kleuters gedurende het seizoen uittreden met 

inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, over de resterende periode zal dan restitutie 

worden verleend. 

 

Proeflessen 

De mogelijkheid bestaat om een proefles te volgen. Voor de pre-ballet en de kleuterballet is dat twee 

proeflessen. Als men besluit niet door te gaan dan hoeft deze les niet betaald te worden. De 

proeflessen worden wel meegerekend in de berekening van het lesgeld als besloten wordt door te 

gaan. 

 

Tussentijdse toetreding 

Tussentijdse toetreding is mogelijk, het lesgeld is dan proportioneel minder. Neem hiervoor bij 

voorkeur per email contact op met de zakelijke leiding van de studio. 

Cursustarieven  
 jonger dan 21 jaar*, vanaf 21 jaar*, incl. BTW, 

bij betaling in bij betaling in  

1 termijn 2 termijnen 1 termijn 2 termijnen 

1 les per week van 45 minuten €  260,- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Lessen van 60 minuten 

1 les per week (basistarief)  €     345 n.v.t. €     418 n.v.t. 

2 lessen per week  €     621 2 x €  317 €     752 2 x €  384 

3 lessen per week  €     897 2 x €  458 €  1.086 2 x €  554 

4 lessen of meer per week (max. tarief) €  1.150 2 x €  587 €  1.250 2 x €  638 

Jaartoeslagen voor lessen van 75 minuten / spitzenkwartier 

1 les per week (basistarief) €     86 n.v.t. €    105 n.v.t. 

2 lessen per week  €    155 2 x €    80 €    189 2 x €    97 

3 lessen per week  €    224 2 x €  115 €    273 2 x €  140 

4 lessen of meer per week (max. tarief) €    260 2 x €  133 €    310 2 x €  159 

http://www.balletstudiokennemerland.nl/
mailto:info@balletstudiokennemerland.nl


Tarieven en voorwaarden – seizoen 2017 – 2018 
 

 2 

 

Toelichting tarieven: 

• Het basistarief: Het basistarief is dit jaar gelijk gebleven t.o.v. vorig dansseizoen. 

• De leeftijd aan het begin van het dansseizoen is bepalend. 

• De reductietarieven zijn een tegemoetkoming in de leskosten maar indien de exploitatie van de 

studio dit noodzakelijk zou maken kan deze faciliteit bij de aanvang van een nieuw seizoen 

worden ingetrokken of aangepast. 

• Voor deelname aan lessen van 75 minuten en het spitzen kwartier geldt een jaartoeslag waarbij 

hetzelfde kortingsprincipe geldt bij het volgen van meerdere lessen per week door dezelfde 

cursist of leden uit één gezin.  

 

 

 

Betaling 

• U krijgt 2 a 4 weken na de 1e les een factuur op het bij ons bekende e-mail adres. Eventuele 

wijzigingen in uw e-mail adres dient u tijdig aan ons door te geven. 

• Cursisten die meerdere lessen volgen (in een gezin) krijgen een uitgebreide specificatie van ons 

voor de berekening van het lesgeld. 

• Bij het volgen van één les per week dient de betaling in één hele termijn te zijn. Bij het volgen 

van twee of meer lessen per week kan naar keuze in één of in twee termijnen worden betaald. 

Op de factuur staat het bedrag en vervaldatum van een eventuele 2e termijn, deze is standaard 

eind januari. In uitzonderingsgevallen is na overleg op verzoek een andere gespreide betaling 

mogelijk. Voor het betalen in termijnen rekenen we een kleine meerprijs ivm meer werk aan de 

administratie. 

• De uiterlijke betaaldatum voor de 1e of hele termijn is 2 weken na de factuurdatum. 

• Na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum sturen wij u eenmaal per e-mail een 

betalingsherinnering welke binnen een termijn van twee weken betaald dient te zijn. Als het 

lesgeld daarna nog niet is ontvangen ontvangt u een schriftelijke aanmaning van het 

openstaande bedrag, verhoogd met € 15,- administratiekosten, welke binnen een termijn van 

twee weken betaald dient te zijn. Bij verzuim van betaling kan de studio daarna de incasso uit 

handen geven, waarbij de bijkomende kosten voor rekening komen van de debiteur. 


