ALGEMENE VOORWAARDEN LEDEN VANAF 6 SEPTEMBER 2021
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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 Yvon Hoeks: penningmeester@sidanza.nl,
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 - oktober en februari) 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.
Voor meer specifieke zaken verwijzen wij naar onze statuten. Deze zijn op te vragen bij het bestuur
van onze vereniging (bestuur@sidanza.nl).

CONTRIBUTIE
SOORT LID

TIJDSDUUR

CONTRIBUTIE PER JAAR

Leden tot 25 jaar
Leden tot 25 jaar
Leden tot 25 jaar
Leden tot 25 jaar

45 minuten
60 minuten
75 minuten
90 minuten

€134
€172
€215
€258

Leden vanaf 25 jaar
Leden vanaf 25 jaar
Leden vanaf 25 jaar

60 minuten
75 minuten
90 minuten

€193
€241
€289

LESGELD VOOR ELKE EXTRA LES*
Leden tot 25 jaar
Leden tot 25 jaar

60 minuten
75 minuten

€146,20
€182,75

Leden vanaf 25 jaar
Leden vanaf 25 jaar
Leden vanaf 25 jaar

60 minuten
75 minuten
90 minuten

€164,05
€204,85
€245,65

Leden tot 25 jaar

90 minuten

* Voor de tweede les en meer geldt: 15% korting op bedrag van de eerste les

€219,30

