Balletschool Marcella
Ballet en dans in Gouda
Turfmarkt 112 2801 HC Gouda
0182-61 31 62

Inschrijfformulier
Inschrijving met ingang van ……………….voor:
☐klassiek ballet ☐kleuterballet ☐jazz/hiphop/street ☐modern ☐tap
naam leerling
:...................................
roepnaam
:...................................
adres
:...................................
postcode/woonplaats
:...................................
telefoonnummer vast
:...................................
telefoonnummer mobiel
:...................................
geboorte datum
:...................................
e-mailadres
:...................................
hij/zij heeft eerder: wel/niet … jaar balletles gevolgd
Ondergetekende ……………………….. schrijft zichzelf/zoon of dochter in en verklaart
zich akkoord met de onderstaande inschrijfregels.
datum
:………….
handtekening:………
.

Inschrijfregels

Lesgeld voor seizoen 2016/17
Eén les per week (45 min): eerste, tweede en vierde kwartaal € 77,-, derde kwartaal € 43,-. Eén les per week (60
min): eerste, tweede en vierde kwartaal € 86,-, derde kwartaal € 47,-.
Eén les per week (75 min): eerste, tweede en vierde kwartaal € 96,-, derde kwartaal € 55,-.
Twee of meer lessen per week: 20 % korting op de extra lessen.
Overige tarieven op aanvraag. Tarieven kunnen worden aangepast aan kostenontwikkelingen.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor nieuwe leerlingen bedraagt € 10,-. Dit wordt bij het beëindigen van de lessen niet
terugbetaald.
Betaling
Vooruit binnen veertien dagen na het begin van elk kalenderkwartaal n.a.v. factuur die aan het begin van elk
kwartaal aan de leerling wordt uitgereikt.
Bank: NL25 RABO 0366 8429 35.
Opzegging
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en per kwartaal geschieden, minstens een volle kalendermaand voor het
einde van een kwartaal. Bij opzegging tijdens de eerste twee maanden van een kwartaal dient het gehele lopende
kwartaal te worden betaald. Bij opzegging tijdens de laatste maand van een kwartaal dient ook het volgende
kwartaal te worden betaald.
Verzuim
Lessen worden niet gegeven tijdens de vakanties en vrije dagen van het basisonderwijs. Bij verzuim wordt
afmelding op prijs gesteld. Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald.
Kleding
De te dragen kleding en schoeisel worden door de docent vastgesteld. Dringend wordt geadviseerd geen kleding
of schoeisel aan te schaffen zonder informatie of overleg.
Algemeen
Voor de eerste les wordt de leerling geïnformeerd over de lestijden, te dragen kleding enzovoort. De school
aanvaardt geen aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel en bij verlies, diefstal of zoekraken van kleding of andere
persoonlijke eigendommen.

Marcella Kouwenhoven, gediplomeerd balletdocente
lesadres: Turfmarkt 112, Gouda
KvK 29033172
www.balletschoolmarcella.nl

