Inschrijfformulier Dansschool Reality West
Voornaam:

…………………………………………………………………

Achternaam:

…………………………………………………………………

Geboortedatum:

…………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………

Postcode:

…………………………………………………………………

Woonplaats:

…………………………………………………………………

Telefoon:

…………………………………………………………………

Email:

…………………………………………………………………

Abonnement*:
1x per week
2x per week
Onbeperkt

1x per week
2x per week
Onbeperkt

t/m 12 jaar
18,50
24,50
30,50

Vanaf 13 jaar
23,50
29,50
35,50

*Aankruisen wat van toepassing is

Let op:
- Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.
- Lever ook het machtigingsformulier voor automatisch incasso in
- Wanneer je je inschrijft stem je in met de Algemene Voorwaarden van
Dansschool Reality, deze kun je lezen op www.dansschoolreality.com
Handtekening
……………………………………………………………
___________________________________________________________
In te vullen door Dansschool Reality

Klantnummer:

W……………………………………………………………

Datum Inschrijving: …………………………………………………………
Handtekening medewerker: ……………………………………………….

Machtigingsformulier Reality West
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Dansschool Reality
om van zijn/haar ondergenoemde (giro)rekening maandelijks het bedrag af te schrijven
ten behoeve van contributie.
Bankrekening: …………………………………………………………………
of
Girorekening: …………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam en voorletters rekeninghouder: ……………………………………………………
Naam leerling: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………..
Postcode: …………………………………………………………………………………….
Plaats: ………………………………………………………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op dit formulier is
vermeld.

Datum: …………………………

Handtekening: …………………………………

Terugboekings- en opzeggingskaarten zijn te verkrijgen bij uw bank.

Algemene Voorwaarden Dansschool Reality
Beste danser,
Hieronder volgen de algemene voorwaarden die gelden voor Dansschool Reality.

Hoe schrijf ik me in?
Nadat je besloten hebt om bij Dansschool Reality te komen dansen, vul je de volgende 2
formulieren in:
1 Inschrijfformulier
2 Machtigingsformulier: het is bij Dansschool Reality alleen mogelijk om de contributie
middels automatisch incasso te betalen
Beide formulieren kun je bij de balie vragen of downloaden op de website
(www.dansschoolreality.com)
De ingevulde formulieren lever je in bij de balie; samen met:
- €10,00 inschrijfgeld
- Een kopie van je identiteitsbewijs. Deze kopie kun je ook aan de balie (op de
hoofdlokatie, Haspengouw) laten maken. Op lokatie West (Daalhof) is geen
mogelijkheid tot kopiëren!
- Een (pas)foto, voor je persoonlijk lidmaatschappasje
Voor de inschrijving bij de dansschool vragen wij eenmalig €10,00. Het lidmaatschappasje
ontvang je hierbij éénmalig gratis. Let op dansers van lokatie Reality West (Daalhof) hebben
een ander lidmaatschappasje dan dansers van lokatie Haspengouw.
Bij verlies van het lidmaatschappasje dien je €5,00 borg te betalen.
Het lidmaatschappasje dien je te allen tijde bij je te hebben!
Alle pasjes worden voor de les ingenomen door de leraar om te registreren. Aan het einde
van de les krijg je je pasje bij de balie weer terug.

Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap bij Dansschool Reality kan alleen schriftelijk opgezegd worden middels
een uitschrijfformulier. Dit formulier kun je downloaden op de website.
Het ingevulde formulier kun je inleveren bij de dansschool of opsturen
(adres: Haspengouw 18a, 6227 RN Maastricht).
Houd rekening met een opzegtermijn van één kalendermaand. Na ontvangst van de
uitschrijfbrief zal er dus nog éénmalig contributie afgeboekt worden middels automatisch
incasso.
Zonder schriftelijke afmelding loopt het lidmaatschap gewoon door tot royement volgt ten
gevolge van wanbetaling. Men blijft dan verplicht tot betaling.

Meld je dus even schriftelijk af!! (een email is niet voldoende)
Betalingsvoorwaarden
Het lesgeld kan alleen via automatische incasso betaald worden.
Het lesgeld is gebaseerd op 12 maanden per jaar.
Tijdens de vakanties loopt het cursusgeld gewoon door.
Voor tarieven zie de website www.dansschoolreality.com

Algemene voorwaarden
Leerlingen dienen te allen tijde aanwijzingen van het personeel op te volgen.
Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van deelname aan
danslessen, kunnen niet op Dansschool Reality verhaald worden, behoudens
nalatigheid van die zijde.
Leerlingen zijn verantwoordelijk voor alle aan hun toebehorende eigendommen. Bij
verlies of beschadiging daarvan kan Dansschool Reality niet aansprakelijk worden
gesteld.
Verlies of schade toegebracht aan eigendommen van Dansschool Reality door
toedoen van een leerling wordt op hem/haar verhaald.

