ALGEMENE VOORWAARDEN 2018 – 2019
SHURA DANCE
• Het seizoen bestaat uit 10 lesmaanden, 35 lessen. Van 24 augustus 2018 t/m 30 juni 2019
• Bij latere inschrijving worden de niet gevolgde lessen in mindering gebracht op het te betalen lesgeld.
• Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen, vakantiedata staan op de website en op het rooster.
• Indien er door overmacht een les uitvalt verplicht Shura Dance zich niet deze te vervangen.
• Lessen die méér dan twee keer uitvallen worden ingehaald.
• Tijdig afgezegde lessen kunnen in overleg met de docent worden ingehaald.
• Het is niet toegestaan buitenschoenen te dragen in de zaal.
• Het Danslokaal stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen.
• Wij bieden de mogelijkheid om bij kleuterdans, kidsmix in te schrijven per bundel van 10 lessen;
LESGELDEN Shura Dance
Losse les
Inschrijfgeld

Tot 21 jr
€ 8,50
€ 10,00

V.a. 21 jr
€ 10,00
€ 10,00

Korte cursus à 10 lessen 45 min.
Korte cursus à 10 lessen 60 min.
2e les Modern / Jazz Flow10 lessen 90 min.
Yoga & ontbijt 10 lessen 120 min

€ 75,00
€ 95,00
€ 135,00
€ 90,00

€ 115,00
€ 155,00
€ 180,00

per jaar

per maand

per les

Kleuterdans
– 35 lessen ( 45 minuten les)

€ 228,00

€ 19

€ 6,51

– 35 lessen ( 60 minuten les)

€ 288,00

€ 24

€ 8,29

– 35 lessen , 2 lessen per week

€ 480,00

€ 40

€ 6, 86

– Onbeperkt aantal lessen per week

€ 576,00

€ 48

– 35 lessen ( 60 minuten les)

€ 350,00

€ 29

€10,00

– 35 lessen ( 90 minuten les)

€ 420,00

€ 35

€12,00

– 35 lessen , 2 lessen per week

€ 720,00

€ 60

€10,29

– Onbeperkt aantal lessen per week

€ 840,00

€ 70

Kids Mix / Jazz Flow / Modern voor leerlingen tot 21 jaar

(incl. yoga & ontbijt)
Jazz Flow / Modern voor leerlingen vanaf 21 jaar

(incl. yoga & ontbijt)

prijzen zijn incl. btw

KORTINGSREGELINGEN
10% korting bij elk volgend gezinslid
15% korting bij elk volgend lesuur voor dezelfde cursist.
10% korting voor studenten; kopie van je collegekaart s.v.p. samen met het inschrijfformulier inleveren.
Via ondersteuning van Stichting Leergeld en de gemeente Nijmegen is het mogelijk lessen bij ons te volgen.
BETALING
Betaling gaat per automatische incasso per maand via Pay-n-Plan.
DUUR INSCHRIJVING
U verbindt zich voor een onbepaalde tijd, m.u.v. de korte cursus van 10 lessen. Opzeggen kan uitsluitend per email in de maand juni
van het lopende seizoen. U ontvangt hiervan een bevestiging. Bij tijdig opzeggen in juni wordt vanaf het nieuwe seizoen géén lesgeld
meer in rekening gebracht. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

