
REGLEMENT 

1. INSCHRIJVING: De inschrijving geldt voor het hele cursusjaar, maar na 

een proefperiode van 2 maanden kan in overleg met de school worden 

opgezegd. Het cursusjaar loopt 10 maanden, van september tot juli. Tegelijk met 

de inschrijving dient het inschrijfgeld te worden voldaan. 

2. OPZEGGING: Opzegging voor het volgende cursusjaar dient schriftelijk 

voor 1 juli te geschieden. Tussentijdse opzegging is ten alle tijden 

schriftelijk men is altijd een opzegtermijn verschuldigd.  

3. CURSUSGELD Het cursusgeld dient te worden betaald in 5 termijnen 

aan het begin van elke termijn. Het kan worden overgemaakt op  

IBAN   NL75 INGB 0005562008 t.n.v.  Balletschool Kamperfoelie Bij betaling 

voor het hele jaar kan een korting in mindering worden gebracht. (Zie lesgeld 

formulier) 

 

4. VERDERE VOORWAARDEN  

Kleding:  Er is eenheid kleding verplicht!  Balletpakje is voor €17,50,- 

verkrijgbaar in de school 

Aanwezig zijn: De leerling moet 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig 

zijn. 

Haar:   Lang haar dient in een knot te worden opgestoken, bij kort haar 

kan een band worden gebruikt.  

Inventaris:  De leerling mag de piano of de geluidsinstallatie niet aanraken. 

Ongevallen: De school is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van de 

leerling tijdens de les of in de kleedkamer 

5.LEERPLAN De lessen worden volgens de IDTA-methode gegeven. Er bestaat 

een mogelijkheid om examens af te leggen.  

Voordat de meisjes op spitzen mogen dansen moeten ze eerst door een 

fysiotherapeut, die door de school wordt aangewezen worden gekeurd. 

INSCHRIJFFORMULIER 

Privacy beleid: In het kader van AVG zijn we verplicht te melden, dat wij persoonlijke gegevens vastleggen (naam, 

geboortedatum, contactgegevens) Dit heeft tot doel om btw-vrijstelling te mogen toepassen bij leerlingen onder de 

18 jaar.  Deze gegevens worden bewaard en opgeslagen gedurende de inschrijvingsperiode. 

 

Voornaam en Naam: …………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ............................................................................................................ 

 

Postcode:  .......................... Woonplaats: ........................................................ 

 

Geboortedatum:  ..................................................................... 

 

Telefoonnummer/mobiel   ........................................................ 

 

Email:  ..................................................................................... 

 

Geeft u toestemming voor het plaatsen van foto’s op onze website   JA/ NEE 

Ondergetekende geeft bovengenoemd kind op voor deelname aan de 

balletlessen en gaat akkoord met het verstrekte reglement. 

 

....................................................     Handtekening ouders/ c. q verzorgers 

 

Datum ......................................... 


