
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN  
DSM SEIZOEN 2021-2022 

 
 SEIZOEN 

• Het dansseizoen 2021-2021 start op: maandag 30 augustus 2021. 
• De lessen zullen alleen door gaan bij voldoende inschrijvingen. Minimaal aantal leerlingen voor een les is 7. Wanneer 

na een proefperiode blijkt dat de les minder leerlingen deelnemen aan de les zullen we contact met u opnemen en 
de les annuleren. 

• De lessen lopen gelijk met de lesweken van de basisscholen. Tijdens de schoolvakanties wordt er in de Dansstudio 
geen lesgegeven. Kijk voor meer informatie in onze agenda voor de exacte vakantiedata. 

 
 ALGEMENE REGELS 

• Omkleden kunnen de leerlingen in ons omkleedlokaal.  
• Het is niet nodig om eerder dan 10-minuten van tevoren aanwezig te zijn.  
• We vragen alle leerlingen om al zoveel mogelijk thuis om te kleden. 
• De leerlingen mogen hun jas ophangen op de kapstok, hun schoenen onder de bankjes plaatsen en hun kleding in 

hun eigen tas op het bankje bewaren.  
• We hechten veel waarde aan het netjes omgaan met eigen en andere spullen. Leerlingen die met opzet niet netjes 

omgaan met hun eigen of andermans spullen zullen we aanspreken op zijn en/of haar gedrag.  
• Het dragen van danskleding bij Dansstudio Michelle is verplicht. Kijk voor kledingvoorschriften op onze 

website. Bij twijfel van aanschaf, kunt u altijd per mail of telefonisch contact opnemen. 
• Leerlingen van Dansstudio Michelle mogen niet met buitenschoenen de zaal betreden.  
• Eten is in de Dansstudio niet toegestaan. Een flesje water mag altijd meegenomen worden.   
• Leerlingen dienen zorg te dragen voor het opruimen van de eigen spullen en de danszaal schoon achter te laten.  
• Sleutels en/of mobiele telefoons kunnen bewaard worden bij de Dansdocenten. Deze liever niet in het omkleedlokaal 

laten liggen. 
• Het is niet verstandig om waardevolle eigendommen meenemen naar de les. DSM is niet aansprakelijk voor diefstal 

en/of schade van deze eigendommen.  
• Afmelden voor een les kan door op onze website ‘Afmelding’ in te vullen. Zo komt het bericht rechtstreeks bij de 

dansdocente terecht en zijn wij gelijk op de hoogte.  
• De laatste lessen voor de eindvoorstelling zijn verplichte lessen. Ook de doorloop & generale repetitie zijn verplichte 

repetities. Schrijf ze daarom nu alvast op in uw agenda.  
• Dansstudio Michelle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van 

eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of repetities, of op heen- en terugweg, waarbij inbegrepen de te 
geven uitvoeringen. 

 

 INSCHRIJVING 

• Voordat een leerling zich inschrijft kan hij of zij eerst ook een proefles meedoen.  
• Inschrijving geschiedt d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier via de website door een meerderjarige (vader 

en/of moeder, voogd en/of voogdes).  
• Het aanmelden via de website impliceert akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.  
• De inschrijving loopt door tot schriftelijke wederopzegging.  
• Bij inschrijving tijdens het cursusjaar wordt het lesgeld naar rato berekend, d.w.z. de maand(en) voorafgaand aan de  

inschrijving wordt (worden) in mindering gebracht op het lesgeld van het lopende cursusjaar 

 
PLAATSING 

• Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, is vanaf dat moment verplicht het lesgeld te betalen. Wanneer er al 
eerder lessen zijn gevolgd zonder inschrijving, zullen deze ook gefactureerd worden m.u.v. een proefles. 

• U verbindt zich voor een heel seizoen van 1 september tot 1 juli, waarbij u in de maanden februari en juli kunt 
opzeggen.  

• Na een heel seizoen wordt de inschrijving, zonder tegenbericht, met een heel seizoen verlengd.  

 



 
 
 
BETALINGSWIJZE 

         Regulier 
• Het lesgeld voor het dansseizoen 2021-2022 is vastgesteld op €270,- voor 1 les per week.  
• Het lesgeld wordt in 2 termijnen of per seizoen bij vooruitbetaling voldaan. Dit dient altijd in de eerste week van het 

nieuwe termijn betaald te worden. In twee termijnen op 1 september en op 1 maart. Bij betaling per seizoen op 1 
september. 

• Bij betaling van het lesgeld in 1 keer per seizoen krijgt u 5% korting i.v.m. de vermindering in administratiekosten.  
• Wanneer uw kind nog een extra lesuur volgt krijgt u voor dit tweede lesuur ook 5% korting. 
• Het lesgeld komt er voor 1 lesuur in de week als volgt uit te zien: 

Bij betaling in 1 termijn : € 256,50,- 
Bij betaling in 2 termijnen : Twee keer een betaling van €135,- 
Het lesgeld komt er voor 2 lesuren in de week als volgt uit te zien: 
Bij betaling in 1 termijn : € 256,50,- + €256,50 = €512,50 
Bij betaling in 2 termijnen : € 270 + €256,50 (5% i.v.m. 2e lesuur) = €526,50. Twee keer een betaling van €263,35. 

• Wanneer de betaling niet op tijd wordt voldaan, ontvangt u van ons een herinnering. Bij de tweede herinnering innen 
wij €12,50 administratiekosten, bij de derde herinnering €25,- administratiekosten etc. Voorkom administratiekosten 
en betaal op tijd. 
 

Selectieteam 
• Leerlingen die dansen in een ‘Selectieteam’ betalen per seizoen €720,-. De les ‘spitzen’ is geen vast onderdeel 

binnen dit team, maar kan wel door deze leerlingen gevolgd worden.  
• Het lesgeld komt er dan als volgt uit te zien: 

Bij betaling in 1 termijn : € 684,- 
Bij betaling in 2 termijnen : Twee keer een betaling van €360,- 
Bent u al lang lid bij DSM en heeft u altijd in 4 termijnen betaald? Dan zetten wij dit voor u door. 

• De les spitzen kan alleen gevolgd worden door leerlingen met enkele jaren ballet ervaring en na een keuring met een 
positieve uitslag. 

• Omdat de les spitzen maar 3 kwartier duurt wordt er voor deze les (los) €202,50 voor een dansseizoen berekend. 
• Leerlingen die maar 2 uur les volgen in het selectieteam betalen de tarieven van een ‘regulier’ lesuur. 

 

Volwassenen 
• Het lesgeld voor volwassenen bedraagt (inclusief de btw) €357,68 voor 1 les voor een geheel seizoen. 

Bij betaling in 1 termijn : € 339,80 
Bij betaling in 2 termijnen : Twee keer een betaling van €178,84 

• Ook is het mogelijk een digitale strippenkaart aan te schaffen. Deze kan dan 10 lessen worden ingezet en is geldig 
voor een periode van 3 maanden. De digitale strippenkaart bedraagt €120,-. 
 

Overig 
• Het lesgeld kunt u overmaken op rekeningnummer NL26 ABNA 0418 7571 43 t.n.v. M. Gerlofsma, Dansstudio 

Michelle. Wilt u hierbij de volledige voor- en achternaam vermelden? 
• Wanneer er niet wordt voldaan aan de desbetreffende factuur voor 1 juni 2022, kunnen wij deelname aan de 

eindvoorstellingen weigeren.  
 

 WIJZIGINGEN 

• Het is belangrijk dat wijzigingen (adres, telefoonnummer, mailadres etc.) van een leerling worden doorgegeven aan 
Michelle Gerlofsma, door een email te sturen naar info@dansstudiomichelle.nl. 

• De persoonsgegevens worden opgenomen in een leerlingenadministratie. Het doel van deze administratie is het 
beheren van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van 
de leerlingenadministratie. 

 

 OPZEGGING 

• Opzeggen kunt u in orde maken door een mail te sturen naar: info@dansstudiomichelle.nl  
• U verbindt zich voor een heel seizoen, maar mocht uw kind zich toch eerder willen uitschrijven dan zijn daar twee 

mogelijkheden voor: februari en juli.  
• Opzegging voor het nieuwe seizoen kan schriftelijk of via de mail, uiterlijk vóór 1 juli 2022. 

 

 VERZUIM 
• Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling.  
• Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. 
• Onverwachte lesuitval dat buiten invloed van DSM valt zal niet worden vergoed.  

 

 INNINGSKOSTEN 
• Alle door Dansstudio Michelle te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor 

rekening van de leerling.  
• Voor verdere informatie over aanmeldingen, alsmede administratieve en informatieve vragen kunt u telefonisch of via 

de mail contact opnemen met Michelle Gerlofsma.  
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