Algemene Voorwaarden Dansschool Ashakiran

Rotterdam, juni 2017

Geachte ouders / verzorgers,
Als aanvrager, tevens betalingsplichtige wordt aangemerkt:
• Een ouder, voogd of verzorger, indien de leerling/danser/ cursist jonger dan 18 jaar is.
• De leerling zelf, in alle andere gevallen met dien verstande dat ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 21
jaar altijd aansprakelijk blijven voor betaling van het lesgeld.
Inschrijving voor de lessen
• Een inschrijvingsformulier wordt ingediend per post en digitaal, ondertekend door de betalingsplichtige.
• Inschrijving geschiedt door een inschrijvingsformulier digitaal te verzenden naar info@ashakiran.nl
Met het inzenden van het formulier verklaart de betalingsplichtige zich akkoord met deze algemene
voorwaarden.
• Als de leerling minderjarig is, dient de inschrijving door de ouder/verzorger te geschieden.
• De overeenkomst wordt, zonder schriftelijke opzegging, stilzwijgend verlengd.
Totstandkoming van de overeenkomst
• De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat het digitaal ingevulde inschrijvingsformulier en de
ondertekende machtiging voor de automatische incasso door de administratie van Dansschool Ashakiran zijn
ontvangen (Dansschool Ashakiran, Kurt Callostraat 11, 3067 CZ Rotterdam).
Beëindiging van de lessen
• Opzegging kan schriftelijk of per mail geschieden
• Het opzeggen van de overeenkomst moet altijd schriftelijk gebeuren, met vermelding van reden gericht aan
de dansschool.
• Er is een opzegtermijn van een lopende maand + één maand lesgeld. Dat betekend: uiterlijk de 1e dag van de
maand opzeggen. (bv. 1 jan, 1 feb, 1 mrt, enz. enz.)
Betalingsregeling lesgelden
• De lesgelden zijn per persoon per maand.
• Het lesgeld wordt door middel van een doorlopende automatische incasso betaald.
• Indien een leerling in de loop van een lesmaand wordt toegelaten, wordt de kalendermaand van toelating
meegeteld.
• Bij het niet nakomen van de lesgeldverplichting, wordt er een 1ste herinnering gestuurd, met het verzoek de
betaling binnen 5 werkdagen na de 1ste herinnering over te maken. Indien de betaling na deze 5 dagen nog niet
is ontvangen, wordt de betalingsplichtige automatisch in gebreke gesteld en wordt er een 2de herinnering
gestuurd eveneens met een betalingstermijn van 5 werkdagen.
• Tevens worden bij de 2de herinnering administratiekosten (10,- euro) in rekening gebracht. Bij het niet voldoen
van de vordering binnen deze 5 werkdagen volgt de gang naar de deurwaarder. De kosten hiervan komen voor
rekening van de betalingsplichtige. Tevens worden de lessen beëindigd vanaf de datum dat de vordering wordt
overgedragen aan de deurwaarder.
Het maandelijkse lesgeld dient bij vooruitbetaling voorafgaand aan de betreffende maand voldaan te zijn.
• Eenmalig inschrijfgeld € 15;
• Aanmaning brengt € 15 kosten met zich mee per leerling;
• U betaalt het gehele jaar door (m.u.v. de maand in de zomervakantie -augustus)
• U kunt het lesgeld overmaken op:
Dansschool Ashakiran
Rabobank: NL93 RABO 0127 4424 13 te Rotterdam
o.v.v. naam kind, groep(maandag, dinsdag, vrijdag of zaterdag) en de maand
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Overige voorwaarden
• Bij incidenteel verzuim van de leerling wordt geen lesgeld gerestitueerd. Daarmee wordt bedoeld de
afwezigheid bij enkele lessen om redenen van verschillende aard: ziekte, school, werk of vakantie.
Ook de afwezigheid i.v.m. overlijden valt hieronder. Het is de keus van de leerling hoeveel lessen hij/zij wegblijft.
Het kan 1 les zijn, maar het kunnen er ook meer zijn. Bovendien is het voor een dansschool of een sportschool
geen gebruik om bij overlijden geld te restitueren.
• Verzuimde lessen worden niet ingehaald.
• Indien een docent langer dan één week afwezig is worden de lessen waargenomen door een vervangende
docent.
• Indien een docent vrij is of een les vervalt, wordt deze les wel ingehaald.
• De vakanties lopen zoveel mogelijk aan de vakantieregeling van het basisonderwijs. Dit kan soms afwijken per
regio.
• Op officiële feest- en gedenkdagen is de dansschool geheel gesloten. De lessen die vervallen t.g.v. de officiële
feest- en gedenkdagen worden niet ingehaald.
• De dansschool behoudt zich het recht voor om jaarlijks het lesgeld te verhogen. Dit zal minimaal een maand
voor de ingangsdatum van de verhoging bekend worden gemaakt in de nieuwsbrief en op de website van
Dansschool Ashakiran.
Vakanties
Er wordt geen lessen of cursussen gegeven tijdens schoolvakanties. Dansschool Ashakiran volgt de vakantieregeling van het
basisonderwijs regio Midden. Hiervan worden uitgezonderd extra oefeningen voor een dansproject.
Verzekering tegen ongevallen
Leerlingen zijn door Dansschool Ashakiran verzekerd tegen ongevallen zolang zij onder toezicht staan van de docenten en/of
personen die door Dansschool Ashakiran met het toezicht zijn belast. Leerlingen zijn tevens verzekerd tegen ongevallen
tijdens een optreden.
Aansprakelijkheid
De dansschool is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of vermissing van de eigendommen van de dansers.
Gebruik film- & foto-materiaal
Het is mogelijk dat er tijdens een optreden of cursus foto’s en films worden gemaakt door de Media/huisfotograaf van
Dansschool Ashakiran. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor diverse publicitaire doeleinden van Dansschool Ashakiran.
Indien je hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (Dansschool Ashakiran, Kurt
Callostraat 11, 3067 CZ, Rotterdam), onder vermelding van de cursus of les waaraan je of jouw kind deelneemt) ga je, na
ondertekening van het inschrijvingsformulier, hiermee akkoord.
Huisregels:
• De lessen mogen alleen door leerlingen worden bezocht, gasten worden zonder toestemming van Dansschool Ashakiran
niet toegelaten. Het is mogelijk dat de lessen worden bijgewoond door een vrijwilliger van de dansschool of door
een stagiaire/vakstudent;
• Leerlingen dienen tijdig aanwezig te zijn voor de danslessen.
• Minderjarige leerlingen dienen uiterlijk 15 minuten na afloop van de les opgehaald te worden door ouders /
verzorgers of door hen daartoe gemachtigde volwassenen.
• Bij wangedrag behoudt de dansschool zich het recht voor om dansers de toegang tot de dansschool te
ontzeggen. Zulks is tevens van toepassing op deelname aan cursussen, opleidingen en workshops, die worden
georganiseerd onder leiding van Dansschool Ashakiran. Hiervan is sprake indien het gedrag van de danser(s)
zijn weerslag heeft op de overige leden van de dansgroep of op de uitstraling van de dansschool;
• Tijdens de lessen mag je geen snoepgoed of kauwgom kauwen;
• Tijdens de danslessen mag je geen mobiele telefoon bij je houden; ook niet in de pauze
• Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de ruimtes die wij gebruiken netjes achterlaten.
Het aantrekken van de voorgeschreven kleding:
dames/meisjes:
salwaar (lange jurk + broek)
heren/jongens:
koerta, lange broek (zachte stof)
Geldt voor iedereen:
een paar ghungroo’s
Het gebruik van schoeisel /sokken tijdens de lessen is verboden, behalve om medische redenen. Dit dient schriftelijk gemeld
worden.
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Optreden naar buiten toe mag alleen in schoolverband geschieden
De leerlingen mogen niet als groep onder de naam van Dansschool Ashakiran op festiviteiten(vivaah, bhatwaan, moeran en
verjaardagsfeesten, etc.) optreden. Voor naaste familie kan er in overleg een uitzondering worden gemaakt voor de leerling.
De leerlingen mogen, zolang ze nog les volgen bij de dansschool, geen geld in ontvangst nemen voortvloeiende uit
activiteiten die in naam van de dansschool worden verricht.
Als de leerling zich opgeeft voor een optreden, dan dient men ook tijdens de generale repetitiedag aanwezig te zijn. Dit is dan
meestal ook de laatste les voor het optreden. Indien de leerling hierbij niet aanwezig is, zonder geldige redenen, behoudt de
dansschool zich het recht voor om de leerling van optreden uit te sluiten.
Lesmateriaal
• Gebruik van lesmateriaal anders dan voor je eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen, kopiëren
of afstaan daarvan aan derden.
• Het is niet toegestaan om (video)opnames e.d. te maken tijdens de lessen of optredens, tenzij er nadrukkelijk toestemming
is verleend door de dansschool.
• Het is ten strengste verboden om het inhoudelijke lesprogramma over te brengen aan derden. Alle aspecten
betreffende de danschoreografieën blijven te allen tijde eigendom van Dansschool Ashakiran.
Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor het nieuwe schooljaar 2017/2018. De voorgaande voorwaarden komen hierbij te
vervallen. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin
deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Dansschool Ashakiran.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Dansschool Ashakiran
Asha Ghurahoo
(Artistiek Leider Dansschool Ashakiran)
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