
INSCHRIJFFORMULIER

Naam: Geboortedatum:

Lidnummer:
In te vullen door vereniging:

Adres: Postcode:

E-mailadres:

Maandag

Kinderdans gr 1, 2 Hiphop gr 3, 4, 5, 6 Jazz-fit Klassiek gr 4, 5 Klassiek gr 6, 7

Jazz V2+ Klassiek gr 8, V1, V2 Modern gr 8, V1, V2, V3 Klassiek gr 4, 5

Jazz volwassenen Jazz volwassenen Dansgroep Eternity *

Jazz gr 7, 8, V1 Hiphop gr 7, 8, V1, V2 Jazz gr 6, 7, 8 Jazz gr 4, 5 Dansgroep Inspiration *

Klassiek/modern volw. Jazz V4+ Jazz volwassenen Klassiek volwassenen Klassiek V5+

Dansgroep Infinity * Klassiek V4+ Modern V4+ Klassiek V3+ Kinderdans gr 3, 4

15:45-16:30 15:45-16:45 8:45-9:45 16:00-17:00 16:00-17:00

17:30-18:30 17:45-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00

20:45-21:45 21:15-22:15 11:00-12:15

16:30-17:30 16:45-17:45 16:30-17:30 17:00-18:00 17:00-18:00

19:45-20:45 20:15-21:15 20:15-21:15 20:15-21:15 9:45-11:00

18:30-19:45 19:00-20:15 19:00-20:15 19:00-20:15 9:00-9:45

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Zaterdag

Is lid van SiDanza, Vereniging voor Dans en Beweging Steensel en neemt deel aan de volgende lessen (omcirkel):

* Inschrijving/deelname aan de dansgroepen is afhankelijk van het dansniveau. Beoordeling hiervan ligt bij de docent.

Inschrijfformulier graag de eerstvolgende les inleveren bij de dansdocent.

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de bijgevoegde Algemene Voorwaarden.

Toestemming en akkoordverklaring bijgevoegde Privacywet:

Woonplaats: Telefoonnummer(s):

Handtekening:

Datum:

Datum:

Handtekening ouder/verzorger of lid >18:

Openbaar plaatsen van beeldmateriaal op de website en sociale media van jezelf of je kind. Kruis aan wat van toepassing is:

SiDanza vraagt van de leden of van de ouders/verzorgers van de leden tot 18 jaar om middels een handtekening akkoord te 
gaan met de voorwaarden voor het gebruik van de persoonsgegevens. 

O  Ondergetekende geeft wel toestemming voor het openbaar plaatsen van beeldmateriaal.
O  Ondergetekende geeft wel toestemming voor het filmen en fotograferen van de voorstelling 
 maar niet voor het openbaar plaatsen van beeldmateriaal.
O  Ondergetekende geeft geen toestemming voor het openbaar plaatsen van beeldmateriaal.



•  Het lesjaar loopt van begin september tot eind juni van het volgende jaar.
•  Tijdens de schoolvakanties (uitgaande van de vakanties van BS St.Lucij Steensel) zijn er geen lessen.
•  Men verplicht zich tot een lidmaatschap van tenminste 1 lesjaar, welke zonder tijdige opzegging 
 automatisch wordt verlengd voor 1 jaar.
•  Het aanmelden gebeurt via een inschrijfformulier, te verkrijgen bij de docent of het secretariaat.
 Inschrijfgeld á € 10,00 te voldoen bij betaling contributie.
•  Het afmelden als lid gebeurt ALLEEN SCHRIFTELIJK bij
 de penningmeester: Penningmeester@sidanza.nl, of via postadres secretariaat: 
 Paula de Vries, Boterbocht 10, 5524 BR Steensel
 Afmeldingen bij de docent worden NIET als officiële afmelding gezien, enkel ter 
 kennisneming aangenomen.
•  Men dient uiterlijk per 1 juni voor het nieuwe lesjaar opgezegd te hebben anders is men verplicht tot 
 het betalen van het lesgeld voor het gehele komende lesjaar.
 Uitzondering: lesroosters van middelbaar en hogere school. Wanneer er geen mogelijkheid    
 bestaat om nog lessen te volgen door het lesrooster kan men tot 1 oktober opzeggen.
 Indien een lid zonder berichtgeving aan de penningmeester, gedurende een langere periode 
 (bv t.g.v. blessure) geen lessen kan volgen moet het lesgeld wel worden betaald.
•  Het lesgeld moet per lesjaar (eventueel in 2 termijnen okt.en feb.) worden voldaan.
•  U ontvangt in het begin van het lesjaar een nota van de per email. Indien u de nota per post wilt 
 ontvangen moet u dit aan het begin van het seizoen mededelen aan de pennningmeester.
• Voor jeugdleden (onder 18 jaar) worden de rechten en plichten waargenomen door 
 hun ouders/verzorgers.
•  Men kan lid worden vanaf de leeftijd van 4 jaar.
•  Bij ziekte van de dansdocente geldt: vanaf de 2e week dat de lessen wegens ziekte van de
 dansdocente vervallen, en niet vervangen worden, zullen wij de contributie van de uitgevallen lessen  
 verrekenen met het totaalbedrag van uw contributie. Indien de dansdocente meer dan 2 maal per   
 seizoen ziek is verrekenen wij vanaf de 1e week de contributie. Wij doen uiteraard ons uiterte best om  
 zo snel mogelijk vervanging van de docente te regelen.
•  Voor de lessen is voorgeschreven danskleding verplicht. Zie kledinglijst.
•  Voor PR doeleinden kunnen wij gebruik maken van foto/filmmateriaal die gemaakt zijn tijdens 
 danslessen en voorstellingen. Het kan zijn dat u op deze foto’s of filmbeelden staat.
 Indien U bezwaar heeft dat dit openbaar wordt gemaakt kunt U dat schriftelijk aangeven
 bij het secretariaat. Als er geen schriftelijke melding wordt gemaakt, gaat de vereniging
 ervan uit dat U geen bezwaar heeft.

ALGEMENE VOORAARDEN LEDEN VANAF 2 SEPTEMBER 2018

CONTRIBUTIE

SOORT LID

LESGELD VOOR ELKE EXTRA LES

 Leden tot 25 jaar

Leden tot 25 jaar

Leden tot 25 jaar

Leden vanaf 25 jaar

Leden vanaf 25 jaar

 Leden tot 25 jaar

Leden tot 25 jaar

Leden vanaf 25 jaar

Leden vanaf 25 jaar

45 minuten

60 minuten

75 minuten

60 minuten

75 minuten

60 minuten

75 minuten

60 minuten

75 minuten

€114

€126

€121

€151

€131

€169

€211

€189

€236

TIJDSDUUR CONTRIBUTIE PER JAAR



SiDanza is de vereniging voor dans en beweging gevestigd in Steensel. SiDanza staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer: 17101119

SiDanza vraagt van de leden:

SiDanza verwerkt de persoonsgegevens op een zorgvuldige manier. SiDanza zal geen persoonsgegevens 
verstrekken aan derden zonder toestemming van de eigenaar. De persoonsgegevens bewaren wij via het 
programma Excel dat beveiligd is met een wachtwoord.

Het bestuur en de docenten van SiDanza hebben toegang tot de persoonsgegevens. Wat betreft het openbaar 
plaatsen van beeldmateriaal kunt u op de laatste pagina een keuze maken.

U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die SiDanza van u heeft opgeslagen in te zien, te corri-
geren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar penningmeester@sidanza.nl. 
Betrokkenen hebben recht op vergetelheid, op het moment dat een lid het verzoek doet om de gegevens te ver-
wijderen dient SiDanza hier gehoor aan te geven, als de gegevens zijn doorgegeven aan derden moet SiDanza 
de toestemming intrekken. Een aantal gegevens zijn noodzakelijk om lid te zijn van SiDanza. Mocht u daarvoor 
de toestemming willen intrekken, dan vervalt uw lidmaatschap. De gegevens worden niet langer bewaard dan 
nodig is. Dit houdt in dat bij afmelding van het lidmaatschap de gegevens niet langer dan twee jaar worden 
bewaard.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen op het moment dat u vindt dat de persoons-
gegevens niet goed worden verwerkt. 

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd, wijzigingen worden doorgegeven via de e-mail. Dit reglement is 
onder voorbehoud van eventuele typfouten en wettelijke bepalingen.

Bij eventuele vragen kan er gemaild worden naar secretaris@sidanza.nl

•  Voornaam, achternaam en tussenvoegsels;
•  Adres, postcode en woonplaats;
•  E-mailadres lid of ouders/verzorgers;
•  Geboortedatum
•  Telefoonnummer(s)

Als u deelneemt aan bepaalde activiteiten van SiDanza, dan kan het zijn dat er meer gegevens van u gevraagd 
zullen worden wanneer deze nodig zijn voor deelname aan de activiteit. Welke gegevens nodig zijn, zal verschil-
len per activiteit. Een voorbeeld hiervan is allergie-informatie wanneer er sprake is van eten tijdens een activiteit. 

Voor het contact met de leden en om ze op de hoogte te houden van gebeurtenissen, gebruiken wij de 
e-mailadressen en telefoonnummers. De geboortedatum van de leden wordt gebruikt om de contributie vast te 
kunnen stellen en de indeling van de groepen.  

1. Wie is SiDanza?

2. Welke informatie heeft SiDanza nodig van de leden?

3. Op welke wijze beschermt SiDanza de persoonsgegevens?

4. In welke mate zijn de persoonsgegevens openbaar?

5. Hoe kan ik de gegevens corrigeren of verwijderen?

6. Waar kan ik een klacht indienen?

7. Kan dit privacyregelement worden gewijzigd?

8. Vragen?

Toelichting op deze informatie

PRIVACYREGELEMENT LIDMAATSCHAP SIDANZA, VERENIGING VOOR 
DANS EN BEWEGING STEENSEL

Bijgewerkt op 24-05-2018


