Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Betaling
1. De betaling van het lesgeld voor de danslessen volstaat per termijn (sept-jan & feb-jun) of voor het gehele
jaar vooruit betaald. Dit volstaat alleen volgens automatische incasso. De leerling betaalt vanaf de dag dat
hij/zij haar eerste les heeft gevolgd.
Incasso: rond 1 september (termijn 1) en 1 februari (termijn 2)
Inschrijfkosten: eenmalig € 12,50
2. Bij automatische incasso is de geïncasseerde gerechtigd deze op ieder moment stop te zetten. Dit kan door
contact op te nemen met A&M BlomDance.
3. Regels betaling - Incasso
1. Voorafgaand aan de 1e of 2e betaal termijn van de maand ontvangt u een incasso bericht. Zorg voor
voldoende saldo op de rekening.
2. Bij onvoldoende saldo of terug boeking wordt er een 1e herinnering gestuurd binnen 5 werkdagen
het lesgeld alsnog over te maken.
3. Bij in gebreke blijven van deze betaling wordt er een factuur gestuurd welke binnen 3 werkdagen
moet worden voldaan. Er wordt € 10,- extra administratie kosten in rekening gebracht.
Artikel 2 - Aansprakelijkheid
1. A&M BlomDance stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die
ontstaan tijdens de workshop('s) of lessen gegeven door A&M BlomDance.
2. A&M BlomDance stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel dat door krachten van buitenaf op een
ledemaat wordt toegedaan tijdens workshop('s) en/of les(sen) verzorgd door A&M BlomDance. A&M
BlomDance geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles
aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken. Toch is dit altijd mogelijk omdat
men verkeert in een leersituatie en de concentratie en inzet van de leerling tijdens de workshop('s) en/of
les(sen) naar eigen toedoen kan afnemen waardoor de kans op lichamelijk letsel vergroot wordt. Doch
wanneer er tijdens een workshop of les verzorgd door A&M BlomDance dergelijk letsel optreedt zal zij in
staat zijn altijd eerste hulp te bieden.
Artikel 3 - Instromen/opzegging lessen
1. Instromen is vanaf elk gewenst moment mogelijk. Inschrijven is mogelijk via een inschrijfformulier.
Studenten voegen een kopie van bewijs van inschrijving bij. Vrijblijvend kan iedere nieuwe leerling eerst een
gratis proefles volgen.
2. Het lidmaatschap bij BlomDance wordt ieder seizoen automatisch verlengt. Indien u of uw kind de leeftijd
heeft gekregen om door te stromen naar een hogere groep dan gebeurd dit automatisch. Voor het begin
van het nieuwe seizoen krijgt u de nieuwe groepsindeling toegestuurd. Mocht u of uw kind het lidmaatschap
willen opzeggen dan dient dit schriftelijk via een uitschrijf formulier aan BlomDance te worden
doorgegeven. Opzeggingen per email of mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd en dus niet
behandeld! Uitschrijven kan VOOR 20 januari en 20 augustus. Na ontvangst van het uitschrijf formulier
wordt de uitschrijving per mail bevestigd.
3. Bij uitschrijvingen die later dan genoemde data worden ontvangen of tussentijdse les opzeggingen blijft het
lesgeld verschuldigd voor de daarop volgende termijn of maand. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
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Artikel 4 - Kledingvoorschrift
1. Bij de verschillende dansstijlen die BlomDance geeft hoort ook goede danskleding. U wordt gevraagd deze
kleding voor u of uw kind aan te schaffen zodat er een gelijke lijn wordt getrokken tussen het uiterlijk van
iedere leerling. Dit geeft de docent een goed overzicht, de houding van de leerling en het geeft een algehele
verzorgde uitstraling. Tevens is het hebben van gelijk uitziende kleding bij iedere leerling handig voor
eventuele optredens en uitvoeringen.
Groep
Kleuterdans
Peuterdans
Kinderdans Ballet/Modern

Meisjes
- Roze balletpak
- Roze balletpanty
- Roze ballet schoentjes met lederen
zool of split zool (Geen Scapino/H&M)
- rokje en beenwarmers optioneel
idem

Jongens
- Zwart of wit hemd/pakje
- Zwart of witte legging/panty
- Zwarte balletschoentjes met lederen
zool of split zool

Klassiek Ballet 8+

- Lichtblauw balletpakje
- Roze ballet panty
- Roze ballet schoenen met lederen
zool of split zool
- Rokje en beenwarmers optioneel in
idem kleur

- Zwart of wit hemd/pakje
- Zwart of witte legging
- Zwarte balletschoenen met lederen
zool of split zool

Klassiek Ballet Jongeren

- Zwart balletpakje
- Roze ballet panty
- Roze ballet schoenen met lederen
zool of split zool
- Zwart balletrokje
- Beenwarmers optioneel in idem
kleur

- Zwart hemd
- Zwarte legging
- Zwarte balletschoenen met lederen
zool of split zool

Kinderdans Jazz/Urban

- Zwarte Jazzbroek of BlomDance
broek
- Zwarte jazzschoentjes met veter
- Eigen top

- Zwarte Jazzbroek of BlomDance
broek
- Zwarte jazzschoentjes met veter
- Eigen t-shirt

StreetJazz

- Zwarte dansbroek of zwarte
(BlomDance) joggingbroek
- Zwarte danssneakers
- Eigen top

- Zwarte dansbroek of zwarte
(BlomDance) joggingbroek
- Zwarte danssneakers
- Eigen top
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Groep
Urban

Meisjes
- Zwarte (BlomDance)joggingbroek
- Danssneakers of eigen sneakers die
NIET buiten worden gedragen
- Eigen top

Jongens
- Zwarte (BlomDance) joggingbroek
- Danssneakers of eigen sneakers die
NIET buiten worden gedragen
- Eigen top

Modern
TopClass Opstap Modern
TopClass Modern

- Zwarte panty
- Zwart broekje
- Eigen top/BlomDance top
- Footies

- Zwarte Jazzbroek
- Eigen top/BlomDance top
- Footies

TopClass Opstap Urban
TopClass Urban

- Zwarte legging zonder opdruk
- Zwarte jogging broek BlomDance
- Witte sneakers BlomDance (deze
- Witte sneakers BlomDance (deze
mogen NIET buiten gedragen worden) mogen NIET buiten gedragen worden)
- Eigen top/BlomDance top
- Eigen shirt/BlomDance shirt

Show/Pop/Jazz
TopClass Opstap Jazz
TopClass Jazz

- zwarte legging zonder opdruk
- Zwarte danssneakers
- Eigen strakke shirt/BlomDance top
- High heels

- Zwarte Jazzbroek
- Zwarte danssneakers
- Eigen shirt/BlomDance Shirt

DansWorkouts

- Eigen sportkleding
- Sport/Dansschoenen (niet buiten
gedragen)
- Balletschoenen (BalletFit)

- Eigen sportkleding
- Sport/Dansschoenen (niet buiten
gedragen)
- Balletschoenen (BalletFit)

Artikel 5 - Toestemming publicatie foto's en video's
1. Op onze dansschool kunnen wij uw vorderingen laten zien met foto's en video's. Ook kunnen opnames
worden gemaakt tijdens evenementen. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen
geen foto's waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's geen
namen. Voordat wij foto's of video's publiceren vragen wij uw toestemming.
2. Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto's maken tijdens evenementen. Wij
hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto's
en video's op internet. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u
op een later moment alsnog toestemming geven.
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Artikel 6 - Restitutie/overmacht
1. In geen geval is er een mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld. Mocht er sprake zijn van een blessure dan
is het wel mogelijk tijdelijk het lesgeld te bevriezen en eventuele gemiste lessen te verrekenen met een
volgende betaal termijn. Dit kan alleen in overleg met BlomDance en met bewijs van arts/ hulpinstantie wat
aan toont dat er sprake is van langdurig letsel waardoor de lessen niet gevolgd kunnen worden.
2. In geval van overmacht door een pandemie of andere situatie waar Dansstudio BlomDance geen invloed op
uit kan oefenen zal er geen mogelijkheid zijn tot restitutie van lesgeld. BlomDance zal wel zorg dragen
gemiste lessen op een gepaste manier in te laten halen of op een andere manier compensatie te bieden. Te
denken aan Online lessen, buiten lessen of binnen lessen op voor die situatie gepaste manier.
Artikel 7 - Lesuitval
1. Indien door ziekte of wat voor reden dan ook de docent niet in staat is les te geven zal gezocht worden naar
een passende oplossing in de zin van vervanging of een inhaalles. Is dit niet mogelijk dan geld voor de eerst
uitgevallen les dat er geen compensatie gezocht hoeft te worden. Bij een tweede of meerdere uitgevallen les
zal BlomDance opzoek gaan naar een oplossing voor het inhalen van de lessen. Is deze er niet dan kan er
gebruik gemaakt worden van het restitutie formulier en restitutie aangevraagd worden voor de gemiste
lessen waarvoor geen oplossing is gezocht.
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