Inschrijfformulier Dance Court Academy

2019

Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Keuze

Plaats

Land

 Basic (2x per week) € 34,95 p/m

 Hard (onbeperkt) € 44,95 p/m

 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Dance Court
Plaats en datum
Handtekening

Naam en handtekening
ouder/voogd

Doorlopende machtiging

SEPA

Naam

Dance Court Academy

Adres

Iskurstraat 20

Postcode

1363RC

Incassant ID

NL 24 ZZZ 7491 0477 0000

Kenmerk machtiging

Deelname Dance Court Academy

Reden betaling

Deelname Dance Court Academy

Plaats

Almere

Land

Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Dance Court Academy om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Dance Court Academy.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.

Naam deelnemer
Naam rekeninghouder
E-mailadres
Adres
Postcode
IBAN
Plaats en datum

Plaats

Land

Nederland

N L
Handtekening rekeninghouder

Algemene voorwaarden Dance Court Academy
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Dance Court en
de natuurlijke persoon die aan een door Dance Court georganiseerde activiteit wenst deel te
nemen of daaraan deelneemt ('deelnemer'). Door ondertekening van het
inschrijvingsformulier, aanvaardt de deelnemer deze algemene voorwaarden.
Maandelijkse incasso
 Het deelnamebedrag wordt via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven
rond de 1e van elke maand m.u.v. juli en augustus. U dient hiervoor Dance Court te
machtigen middels het machtigingsformulier.
 De automatische incasso geldt voor een minimale looptijd van zes maanden. Na deze
periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en is het
abonnement maandelijks opzegbaar.
 Opzegging van uw incasso dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren middels een e-mail
naar info@dance-court.nl. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch
verlengd. Indien u niet tijdig opzegt, blijft de betalingsplicht bestaan, ook wanneer u geen
gebruik maakt van het aanbod.
 U dient bij alle abonnementen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste een
maand.
Danslesaanbod
 De lessen vinden plaats gedurende het hele jaar met uitzondering van de maanden juli en
augustus en met uitzondering van schoolvakanties en nationale feestdagen.
 Dance Court biedt wekelijks ten minste vier lessen aan op de woensdag en vrijdag.
Aansprakelijkheid
 Dance Court kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of
vermissing van eigendommen tijdens de lessen en/of repetities.
 Wanneer een deelnemer een blessure of andere klachten heeft, dient dit voorafgaand aan
de les gemeld te worden aan de docent.
 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts in het geval van
gezondheidsklachten en/of blessures.
Gedragsregels
 Dance Court heeft het recht om diegene die zich schuldig maakt aan wangedrag, de
toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, onfatsoenlijk
taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie of
omgeving etc.
 Aanwijzingen van het personeel dienen altijd direct te worden opgevolgd.
Gebruik beeldmateriaal
 Beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van Dance Court op internet geplaatst
worden.
 Door deel te nemen aan een activiteit van Dance Court, aanvaardt een deelnemer de
mogelijkheid dat hij/zij tijdens zijn/haar deelname gefotografeerd of gefilmd wordt en
zijn/haar portret wordt gebruikt voor één van de communicatiemiddelen van Dance Court
w.o. flyers en social media.
Overige
 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Dance Court lesmateriaal elders te
gebruiken.

