Algemene Voorwaarden
Door uw inschrijving gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
Inschrijving:
De deelnemer wordt ingeschreven voor onbepaalde tijd zodra het daarvoor bestemde inschrijfformulier ingevuld en
ondertekend is ontvangen. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het inschrijfformulier is te
vinden op de website van Dansstudio Olga van Koningsbrugge: Inschrijven. Deelnemers die al ingeschreven staan,
hoeven het inschrijfformulier niet opnieuw in te vullen.
Indeling van deelnemers vindt plaats op grond van leeftijd (schoolklas), de groep waarin de deelnemer is geplaatst wordt
zo mogelijk voor 1 september medegedeeld. Indien een deelnemer gedurende het seizoen instroomt, dan wordt het
lesgeld berekend vanaf de startdatum.
Lesgelden:
Voor bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd op 1 september of per startdatum. U ontvangt van ons per e-mail een
bevestiging van inschrijving met daarin de lesgelden en, indien van toepassing, het lagere bedrag voor de maand van
instromen i.v.m. het later starten in het seizoen.
Inschrijfgeld (eenmalig): € 8,00
Proefles: vrijblijvend
Een lesjaar telt 36 lessen, verdeeld over tien maanden, van september t/m juni. In juli en augustus wordt er geen lesgeld
geïncasseerd.
Tarieven per maand:
Lesduur en leeftijd
40/45 min. - peuter/kleuter
60 min. - t/m 20 jaar
60 min. - 21
30 min. - spitzen

1 les per week
24,50
30,00
34,50
20,00

2 lessen per week
44,10
54,00
62,10
n.v.t.

3 lessen per week
n.v.t.
78,00
89,70
n.v.t.

Selectietarieven per maand:
Tijdsduur selectieles

Selectie-les(sen)

75 min. selectieles
90 min. selectieles
75 90 min. selectieles
(alleen Loenen a/d
Vecht)

41,00
49,00
81,80

incl. 1 les naast selectieles(sen)
65,00
73,00
105,80

incl. 2 lessen naast
selectie-les(sen)
80,00
88,00
120,80

incl. 3 lessen naast
selectie-les(sen)
104,00
112,00
144,80

NB: Voorselectieles valt onder het reguliere tarief 60 min. – t/m 20 jaar
Kortingen:

Dansstudio Olga van Koningsbrugge
Bastertlaan 3
3632JH LOENEN AAN DE VECHT

Tel. 06 - 200 61 924
info@ovkb.nl
https://www.ovkb.nl

KvK-nr. 34192826
BTW-nr. NL0019.35.465-B51
IBAN NL73 ABNA 0464 8286 78

Er geldt 20% korting op elke tweede en volgende les in de week, ongeacht de dansstijl. Alleen op de spitzenles geldt
geen korting. In bovenstaande tabel zijn de kortingen reeds verwerkt.
Betaalwijze:
Het lesgeld wordt per automatische incasso geïnd in tien gelijke, maandelijkse termijnen, van september t/m juni.
Vakanties en vrije dagen zijn daarin verrekend. De incasso vindt plaats op de derde dag van de maand. Als een leerling
tussentijds instroomt, dan wordt het lesgeld van de lopende maand in de eerstvolgende maand geïncasseerd, tegelijk met
het lesgeld van die maand.
Kosten bij te laat betalen (stornering):
- Eerste stornering in een seizoen: eerste betalingsverzoek geen extra kosten. Bij niet betaald volgt na vijf dagen een
tweede betalingsverzoek met € 15,00 administratiekosten bovenop het verschuldigde lesgeld.
- Tweede stornering in een seizoen: eerste betalingsverzoek 2,50 euro storneringskosten. Bij niet betaald volgt na vijf
dagen een tweede betalingsverzoek met € 15,00 administratiekosten bovenop het verschuldigde lesgeld. Het totaal extra
te betalen bedrag bovenop het lesgeld is dan € 17,50.
- Derde stornering in een seizoen: indien de automatische incasso voor de derde keer in een lesjaar mislukt, worden er
direct € 17,50 administratiekosten in rekening gebracht, en wordt tevens de toegang tot de lessen ontzegd totdat het
resterende lesgeld voor het gehele lesjaar is voldaan.
- Jaarlijks terugkerende betaalproblemen worden niet getolereerd, in dat geval zal er aan het begin van het seizoen voor
het hele jaar vooruit betaald moeten worden.
Restitutie:
Afwezigheid op, of afbreken van een cursus, door het lid, ongeacht de daarvoor opgegeven reden, geeft geen recht op
vermindering of restitutie van cursusgeld. Indien echter door overmacht lessen gemist worden, kan er vanaf de vijfde
gemiste les een inhaalregeling getroffen worden in overleg met O. van Koningsbrugge met een maximum van 75% van
de gemiste lessen. De eerste vier gemiste lessen zijn voor eigen rekening.
Lesuitval:
Mochten, door omstandigheden en dus overmacht, lessen door Dansstudio OVKB geannuleerd worden (bijvoorbeeld
ziekte van de docent of problemen met het openbaar vervoer) dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld. Vanaf de tweede vervallen les zal er een passende vervanging/inhaal-regeling getroffen worden.
Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid,
geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter
beoordeling van de Dansstudio, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Dansstudio is
aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden
in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek binnen en/of
buiten (hybride) , of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).
Opzegging:
De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende jaar. Opzeggen kan via de Mijn OVKB app of per e-mail,
maar is alleen dan geldig als de opzegging door Dansstudio Olga van Koningsbrugge aan de danser bevestigd is. De
lessen kunnen worden opgezegd per 1 november, 1 januari, 1 maart, 1 mei en 1 augustus. De opzegging moet uiterlijk
een maand van tevoren aan de Dansstudio zijn doorgegeven. Dit betekent:
Opzeggen vóór 1 okt. = stoppen per 1 nov.
Opzeggen vóór 1 dec. = stoppen per 1 jan.
Opzeggen vóór 1 feb. = stoppen per 1 mrt.
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Opzeggen vóór 1 apr. = stoppen per 1 mei
Opzeggen vóór 1 aug. = stoppen per 1 sept.
Voorbeeld: als de opzegging op 5 december ingestuurd is, dan is er nog lesgeld verschuldigd tot en met de maand
februari.
Aansprakelijkheid:
Dansstudio Olga van Koningsbrugge stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen.
Aangeraden wordt om kostbare eigendommen thuis te laten.
Beeldmateriaal:
Dansstudio Olga van Koningsbrugge gebruikt alleen beeldmateriaal van leerlingen waarvoor toestemming is gegeven. Bij
kinderen onder 16 jaar geven de ouders toestemming, bij leerlingen boven 16 jaar doet de danser dit zelf, conform de
wettelijke regeling. Aan de leerlingen die deelnemen aan de voorselectie- en selectielessen wordt schriftelijk toestemming
gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal. Aan alle andere leerlingen wordt per gebeurtenis toestemming gevraagd.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Wij publiceren alleen foto's of films waar de afgebeelde
persoon mooi op staat en die geen schade kunnen berokkenen. Er worden geen namen genoemd, tenzij daar apart
toestemming voor is gevraagd.
De toestemming kan te allen tijde weer ingetrokken worden door een mail te sturen naar info@ovkb.nl, met in de
onderwerpregel 'intrekken toestemming gebruik beeldmateriaal' en naam en woonplaats.
Deze toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat is gemaakt in opdracht van Dansstudio Olga van Koningsbrugge.
Ouders, familieleden en andere belangstellenden kunnen bij kijklessen en voorstellingen fotograferen en filmen. De
aanwezigen wordt verzocht het beeldmateriaal alleen in huislijke kring te vertonen en te gebruiken. Wij vertrouwen er op
dat ouders zelf verantwoordelijk omgaan met het beeldmateriaal en respecteren dat niet iedereen op social media wil
verschijnen.
Privacybeleid:
Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Ons privacybeleid kunt u nalezen in
onze privacyverklaring, zie: Privacy.
Kledingvoorschriften:
Het kledingvoorschrift is per les terug te vinden is op de website www.ovkb.nl/kledingvoorschriften. Bij de lessen
waarvoor verplichte danskleding en -schoeisel geldt, dienen de ouders ervoor te zorgen dat hun kind in de juiste kleding
in de les staat. Het is niet toegestaan de lesruimtes te betreden met straatschoeisel. Ook niet met schoenen die zwarte
strepen achter laten! Gaarne geen sieraden en/of horloges in de les.
Omgang met elkaar en huisregels:
Binnen de school gaan wij respectvol met elkaar om, dit geldt uiteraard voor zowel deelnemer als docenten. Enige vorm
van pesten wordt niet getolereerd. Mocht een deelnemer hier toch op wat voor manier dan ook mee te maken hebben,
dan verzoeken wij dit kenbaar te maken bij de docent. Wij willen dat er binnen de dansstudio een sfeer heerst waarin
iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Er gelden huisregels in onze dansstudio, zie: Huisregels.
Kijken tijdens de lessen:
Om te voorkomen dat de leerlingen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen. Voor de
kerstvakantie houden wij open lessen, waarbij u de gehele les mag komen kijken. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie is
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er een kijkkwartiertje aan het eind van de laatste les voor de vakantie (vrijdag- en zaterdaglessen een week eerder).
Tevens zal de dansstudio een eindvoorstelling organiseren in mei/juni, waar u ook de vorderingen van uw kind kunt zien.
Jaaragenda:
In de Mijn OVKB app en op onze website onder Vakantierooster is het rooster van vakanties en vrije dagen te zien. Ook
zijn de data van kijklessen, voorstellingen en eventuele inhaallessen er in vermeld.
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