Algemene voorwaarden
•

Aanmelding
Plaatsing van deelnemers aan de cursus is op volgorde van aanmelding. Indien een cursusblok vol
is dan is plaatsing op een reservelijst mogelijk, of kan worden ingeschreven voor het volgende
lesblok.

Betalingsvoorwaarden
• Betaling geschiedt door middel van automatische incasso. Het rekeningnummer dient opgegeven
te worden bij inschrijving.
• Het lesgeld wordt na de eerst les van het blok geïncasseerd.
Afmelding en Annuleren
• Annuleren van het lesblok van 10 lessen is mogelijk tot de 1e les. Daarna is annuleren niet meer
mogelijk en is het volledige cursusgeld verschuldigd.
• Annuleren kan alleen schriftelijk, per e-mail (info@ritapeuterdans.nl).
• Afmeldingen voor één les geschiedt via email: info@ritapeuterdans.nl of telefonisch: 06-45244578
Restitutie bij lesuitval
Een lesblok bevat 10 lessen, tenzij anders aangegeven. Als dit aantal door toedoen van Rita
Peuterdans niet wordt gehaald, worden de gemiste lessen ingehaald of gerestitueerd.
• Bij ziekte of andere reden van afwezigheid van de peuter bij de dansles vind er geen restitutie van
het lesgeld plaats.
• In zeer uitzonderlijke gevallen, als ernstige ziekte, overmacht of familieomstandigheden,
waardoor de peuter niet meer in staat is om de lessen te volgen, of de ouders niet meer in staat
zijn om de peuter te brengen, wordt er naar een gepaste oplossing gekeken. In alle andere
gevallen is men lesgeld verplicht en worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.
• Tijdens de reguliere schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
• Rita Peuterdans behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende
aanmeldingen. Eventueel betaald cursusgeld wordt uiteraard terugbetaald.
•

Proefles
• Er is een mogelijkheid om een vrijblijvende proefles te volgen. Indien na de proefles wordt
besloten om niet verder te gaan is geen lesgeld verschuldigd. Indien na de proefles wordt
besloten wel door te gaan is het normale lesgeld voor een les blok verschuldigd.
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Eigen risico en Aansprakelijkheid
• Rita Peuterdans en/of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor blessures, diefstal en/of
vernielingen aan uw en/of andermans eigendommen.
Foto/Film
• Voor het maken van foto’s of films door ouders is toestemming van de docent nodig.
Tijdens de dansles
• De starttijden van de lessen dienen in acht te worden genomen. De ouders zorgen dat de
kinderen op tijd, omgekleed, in de dansruimte zijn.
• Tijdens de lessen dienen de peuters luchtige kleding te dragen, geen dikke truien
• De peuters dansen op blote voeten of (dans)schoentjes met een zachte zool, in ieder geval geen
normale sokken omdat ze hierop kunnen uitglijden.
• Ouders zijn niet aanwezig bij de lessen. Peuters gedragen zich anders in de aanwezigheid van hun
ouders of andere volwassenen. Dat gaat ten kosten van hun creativiteit.
• Tijdens de lessen wordt er niet in of uit gelopen door ouders, om te voorkomen dat de lessen
verstoord worden.
• Rita Peuterdans werkt met dans thema’s: elke week een nieuw thema met nieuwe attributen en
nieuwe muziek. Er wordt tijdens de les gezellig gedanst, maar de lessen zijn niet bedoeld voor het
aanleren van danspasjes. Het plezier in het dansen staat voorop, niet een bepaalde prestatie.
Vertrouwelijkheid
• Alle informatie en gegevens, verstrekt door de ingeschreven deelnemers zullen door Rita
Peuterdans strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt zonder
toestemming.
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