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Contributie                      

C1. Uw contributie wordt iedere maand door middel van automatische incasso van uw rekening afgeschreven. 
C2. De contributie dient vóóraf aan de maand door ons ontvangen te zijn. 

C3. Wanneer de automatische incasso is mislukt, krijgt u van ons een stornomail waarbij u het bedrag zelf naar ons overmaakt. 

C4. U krijgt 2 herinneringen van ons. Bij een 3e herinnering wordt €20,- aan administratiekosten gerekend. 
C5. Bij een betalingsachterstand van 2 maanden, zal de leerling de toegang tot de danslessen worden ontzegd, totdat het  

      volledig openstaande bedrag, inclusief de contributie voor de opvolgende maand, door ons is ontvangen. 
C6. Wanneer betaling ondanks bovenstaande procedure uitblijft, zullen wij uw dossier doorsturen naar ons incassobureau.     

      Bijkomende kosten zullen dan voor uw rekening zijn. 
C7. Alle schoolvakanties dienen te worden doorbetaald, onze jaarcontributie is verdeeld over 12 maanden. Wij garanderen 40 

 lessen per dansjaar. Naast deze 40 lessen kan het zijn dat er lessen uitvallen. Deze kunnen ingehaald worden binnen één 
 maand bij een les naar keuze.  

C8. Bij langdurige ziekte of blessure kan het abonnement bevroren worden met een maximum van 3 maanden. De bevroren 
 maanden worden bij het hervatten van de lessen achter het abonnement geplakt. 

C9. Bij lange vakanties kan het abonnement niet bevroren worden. 
C10. Wanneer de contributie wordt verhoogd, wordt u hier altijd vooraf van op de hoogte gebracht. 

Opzeggen 

O1. Opzeggen dient te geschieden door middel van het opzegformulier, welke bij ons aan de balie of digitaal te verkrijgen is. 
O2. Dansschool Devotion hanteert 1 kalendermaand als opzegtermijn. Indien u vóór de 1e van de maand opzegt, gaat uw 

 opzegging per de 1e van de volgende maand in. De automatische incasso zal ook per deze datum worden stopgezet. 
O3. Wanneer de maand opzegtermijn door u teruggeboekt wordt, zal procedure C3 t/m C6 in gang worden gezet. 

O4. Een maandabonnement duurt minimaal 3 maanden, waarna er maandelijks opgezegd kan worden. 
O5. Een jaarabonnement duurt minimaal 12 maanden, waarbij na afloop weer voor een jaar kan worden verlengd. Ook kunt u 

 dan kiezen voor een maandabonnement.  
O6. Wanneer u opzegt vóór en herinschrijft ná de zomervakantie, zullen de zomermaanden alsnog worden geïncasseerd. Ook zal 

 er dan opnieuw inschrijfgeld in rekening worden gebracht. 
Lesregels 

L1. Het is niet gewenst dat ouders en/of kennissen in de zaal blijven kijken. 
L2. Drinken is toegestaan, onder voorwaarde dat er geen lege pakjes of flesjes in de zaal blijven liggen. 

L3. Traktaties zijn toegestaan, eten of snoepen en kauwgom tijdens de lessen niet. 
L4. Geen buitenschoenen in de zaal. 

L5. Vragen of mededelingen aan de docent kunnen tussen de lessen worden gedaan, gelieve niet tijdens de les te storen. 

L6. Vragen over betalingen kunt u ons per email stellen of aan de balie, niet aan de docenten en niet tijdens of tussen de lessen. 
L7. Leerlingen en docenten zullen elkaar te allen tijden respecteren. Bij pesten, discriminatie of ander respectloos gedrag, 

 houden wij ons het recht voor om de leerling uit de les te verwijderen en de toegang tot de dansschool te ontzeggen. 
Selectieregels 

S1. Selectieleden die na het deelnemen aan een auditie of proefperiode lid worden van een selectieteam, stemmen er 
 automatisch mee in dat zij het gehele seizoen minimaal 1 recreatieles + de betreffende selectieles(sen) zullen volgen en deze 

 pas aan het eind van het dansjaar, eind juli, kunnen opzeggen. 
S2. Wanneer een selectielid gedurende het seizoen zelfstandig beslist niet meer naar de les(sen) te komen, of wegens wangedrag  

     door de docent uit het team wordt gezet, dient de contributie voor de resterende maandden in 1x voldaan te worden. 

 

 

Jazzdance & Modern Jazz 

- Zwarte jazzschoenen of danssneakers met gladde zool 
- Effen strakke zwarte jazzbroek/ legging of 

   zwarte balletpanty met strak zwart broekje 

- Zwart strak t-shirt/hemd, Devotion t-shirt of zwart    
   balletpakje 

  
Dance4Kids 

- Dansschoentjes naar keuze met gladde zool 
- Danspakje naar keuze met maillot of broekje 

 
Streetdance, Hiphop, Breakdance, Dancehall & Boys Only 

- Zwarte (dans)sneakers 
- Effen zwarte joggingbroek 

- Zwart t-shirt/hemd of Devotion t-shirt 
 

Minidance 

- Comfortabele kleding 
- Dansschoentjes of sokken 

 
Yoga 

- Legging/flexibele broek 
- Top of t-shirt 

- Blote voeten 
 

Klassiek Ballet 

- Roze balletschoenen 
- Roze balletpanty 

- Zwart balletpakje 

- Roze of witte tailleband 
- Haren in een knot 

 
Spitzen 

- Roze balletschoenen 
- Roze balletpanty 

- Zwart balletpakje 
- Roze of witte tailleband 

- Haren in een knot 
- Roze spitzen 

 
Selectielessen 

- Zie kledingvoorschrift betreffende stijl 

- Devotion t-shirt 
 

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN  

Voor alle lessen geldt: 

Haren vast in een staart of knot, géén buitenschoenen, géén sieraden en géén kauwgom in! 

Alle kleding is verkrijgbaar in onze winkel en op de 

webshop: 
www.dansschooldevotion.nl/shop 

Nieuwe leden krijgen éénmalig 15% korting. Meer 

hierover in onze welkomsmail.  


