Inschrijfformulier
Naam:

_____________________________________________________________________

Geboortedatum:

_____________________________________________________________________

Adres:

_____________________________________________________________________

Postcode, woonplaats:

_____________________________________________________________________

Telefoon:
_____________________________________________________________________
E-mail:

_____________________________________________________________________

Ingangsdatum:

_____________________________________________________________________

U geeft zich op voor:

_____________________________________________________________________
(dag en tijdstip van de cursus)

Let op:
- Door ondertekening verklaar ik dat ik kennis heb genomen van en akkoord ga met de algemene
voorwaarden van Dans- & Sportschool Laresz.
- Voor minderjarigen is een handtekening van tenminste één ouder / verzorger vereist.
- Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.
- Lever ook het machtigingsformulier voor automatische incasso in.

Handtekening:

Plaats en datum:

Het inschrijfformulier kunt u in de les, per post (Stroomzijde 6, 1261 ZW Blaricum) of per e-mail
(info@laresz.nl) inleveren.
IBAN INGB: NL18INGB0007222122 KVK: 65581717

BTW: NL220860348B01

*Tarieven per maand:
1 x per week

2 x per week

Onbeperkt/ demo
team

€ 24,50

€ 41,-

€ 45,-

Vanaf 12 jaar € 27,50

€ 43,50

€ 47,50,-

Vanaf 21 jaar € 32,50

€ 46,-

€ 50

Tot 12 jaar

Algemene Voorwaarden
*

Inschrijfgeld nieuwe cursisten bedraagt €10,-

*

Eerste proefles is gratis.

*

2e gezinslid: beide cursisten krijgen 10% korting per maand. 3e gezinslid: alle
drie de cursisten krijgen 10% korting per maand etc.

*

Betaling via automatische incasso gaat per maand.

*

Bij een niet tijdige betaling brengt Dans- & sportschool Laresz €4,50
administratiekosten in rekening, met eventueel als gevolg weigering tot de les.

*

Een cursusjaar telt 10,5 maanden. In de maanden Juli en Augustus wordt
geen cursusgeld in rekening gebracht over de 6 weken zomervakantie.

*

Bij schoolvakanties tijdens het dansseizoen gaat de betaling door, de lessen
niet. (m.u.v zomervakantie)

*

Opzegging uitsluitend schriftelijk. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand
gerekend vanaf de 1e dag van de maand. Schriftelijke opzeggingen worden
alleen geaccepteerd wanneer alle eventueel openstaande lesgelden zijn
voldaan. Zonder schriftelijke opzegging loopt het lidmaatschap gewoon door.

*

Cursisten volgen de lessen op eigen risico. Dans- & sportschool Laresz is niet
aansprakelijk voor verlies, verwisseling en/of diefstal van goederen of
blessures.

*

Bij lesuitval geen restitutie.

*

Restitutie van het cursusgeld wordt niet gegeven
IBAN INGB: NL18INGB0007222122 KVK: 65581717

BTW: NL220860348B01

