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Algemene voorwaarden 2020-2021     HIPHOP bij Annalee                                                                

Prijzen
De rittenkaart bestaat uit 10 lessen en is drie maanden geldig met uitzondering van vakanties en 
feestdagen. Wanneer de rittenkaart vol is ontvang je van mij een mailtje met de betaalgegevens voor een 
eventuele nieuwe kaart.  
 Zie hieronder de prijzen:  

*Betaal je met de Zoetermeerpas dan krijg je €2,50- korting per strippenkaart. 
 
Inschrijven 
Wanneer je op les wilt komen stuur je een mailtje naar mij: hiphopbijannalee@gmail.com. Je krijgt dan van 
mij de betaalgegevens voor de 10-rittenkaart. Daarnaast zorg je er voor dat je het inschrijfformulier invult en 
het de eerst volgende les bij mij inlevert. Als je een proefles hebt gedaan wordt het betaalde bedrag 
verrekend met de eerste rittenkaart. 

Annulering en opzegging  
Door middel van betaling bind je je voor de gehele duur van de rittenkaart. Mocht je hierna niet meer door 
willen gaan met de danslessen ontvang ik graag per mail hier bericht over. Bij voortijdige beëindiging of 
tussentijds onderbreken is restitutie niet mogelijk.  

Lesuitval 
Bij lesuitval als gevolg van ziekte van de docent zal de les gegeven worden door een invaller. Mocht dit niet 
het geval zijn, dan zal de les komen te vervallen en zal er ook niet voor betaald hoeven te worden.   

Privacy 
Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor de les, de voortgang 
ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden).  
Het kan voorkomen dat er foto’s en video’s van de les worden gemaakt. Deze opnames kunnen worden 
gebruikt op social media voor promotie doeleinden. Om dit te kunnen en mogen doen heb ik toestemming 
nodig (zie het inschrijfformulier). 

Aansprakelijkheid 
Ik ben niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen van leerlingen. 

Kledingvoorschriften en wat neem je mee. 
- joggingbroek of legging (geen korte broek, want als we over de grond gaan dansen krijg je spijt)  
-T-shirt, topje, trui of iets dergelijks.  
-Sneakers/sportschoenen/gymschoenen met een schonen zool ! 
- lange los zittende haren moeten vast  
-  flesje water. Er mag niet gegeten worden in de danszalen!  

Ben je het eens met deze voorwaarde?   
Dan wil ik je vragen om het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.  
Graag inleveren voor de eerst volgende les. 

Leeftijd Les duur kosten per strippenkaart

4 t/m 5 jr 45 minuten € 57,50-

6 t/m 20 jr 60 minuten € 67,50-

21+ jr 60 minuten € 81,50- (incl BTW)
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   Inschrijfformulier:    Hiphop bij Annalee  -  Seizoen 2020-2021

Gegevens leerling

Naam leerling :

Geboortedatum:

Kruis aan welke les(sen) jij gaat volgen: 

Dinsdag 17.00-18.00    6 t/m 8 jr  

Dinsdag 18.00-19.00    9 t/m 12 jr

Woensdag 17.15-19.15    wedstrijdtraining 

Woensdag 19.15-20.30    duo les 

Woensdag 20.30-21.30    Coole mama les

Donderdag 16.15-17.00   kleuterhiphop 

Donderdag 17.15-18.15     9 t/m 12 jr

Donderdag 18.15-19.15    13 t/m 15 jr

Donderdag 19.15-20.15    16+ jr

Gegevens ouders/verzorgende

Telefoonnummer:

E-mail adres 1:

E-mail adres 2 (indien van toepassing):

De strippenkaart betaal ik met:

internetbankieren

ZoetermeerPas

Privacy

Ja, ik geef toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal van mijn zoon/dochter voor  
promotionele doeleinden.

Nee, ik geef geen toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal van mijn zoon/  
dochter voor promotionele doeleinden.

Met het ondertekenen van dit document verklaar ik de algemene voorwaarden, begrepen 
en akkoord te hebben bevonden.

Datum:

          

Handtekening:
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