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Het lesgeld dient over gemaakt te worden op het rekening nummer NL 83 0008 4261 77.
Betaalwijze 1 jaar: binnen 30 dagen na het starten van de eerste les.
Betaalwijze per maand: elke eerste week van de maand of via automatische incasso
Restitutie van het lesgeld zal niet worden verleend.
Bij betalingsachterstand word in de vierde week van de betaalperiode een herinnering verzonden. Na twee
keer zal er tevens €3 administratiekosten in rekening worden gebracht.
Er wordt een opzegtermijn van 2 momenten gehanteerd. De maand september en december kan er
opgezegd worden. Opzeggingen zijn uitsluitend mogelijk via e-mail of schriftelijk.( mondelinge opzegging is
niet mogelijk )
Wij nemen 10 euro administratie kosten in rekening wanneer u in termijnen betaald.
Kim’s Fame School is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, blessures, ongevallen en schade aan personen
of eigendommen van de leerlingen of personen binnen de dansschool.
Een proefles is gratis ( dit is eenmalig )
Bij afwezigheid van de docent zal er, wanneer mogelijk, vervanging worden geregeld of de les worden
ingehaald op een door de docent aangegeven nader bepaald moment.
U geeft na ondertekening van het inschrijfformulier automatisch toestemming voor het maken van foto’s
en video’s van u zelf of uw kind en deze mogen worden gebruikt voor promotie doeleinden en sociale
media.
Minimaal een uur voor de les mailen naar kimfameschool@outlook.com of whatsappen op 0650594111
bij ziekte of absentie.
Bij opzettelijke schade, vandalisme of diefstal van en aan eigendommen van Kim’s Fame School zal er evt.
aangifte worden gedaan en de kosten worden verhaald.
Wie mee doet aan de eindvoorstelling is verplicht om bij de generale en minimaal 1 doorloop te zijn.
De docent bepaald de kostuum bij voorstellingen en wedstrijden, geen discussie over mogelijk.
Bij 4 keer missen van een selectie of demo les in het eerste half jaar wordt je uit de groep gezet.
Bij afmelding minimaal 4 weken voor het optreden of wedstrijd afmelden.

