
INSCHRIJFFORMULIER

info@dance-devotion.nl06-18265387

Cursusjaar 2019/2020

Voor- en achternaam:

_____________________________________

Adres:

_____________________________________

Telefoonnummer(s):

______________________________________

E-mailadres:

_____________________________________

Geboortedatum:

______________________________________

Postcode en woonplaats

______________________________________

Voorletters en achternaam betalingsplichtige:

______________________________________

IBAN Rekeningnummer:

_____________________________________

Recreatieve les - 1 uur
€19,50

2 uren 
+ €11,-

Onbeperkt - meer dan 3 uren
€40,-

Dames lessen - 1 uur
€23,50

Wedstrijdtraining - 1,5 uur
€28,-

Wedstrijdtraining - 1 uur
€21,50

3 uren 
+ €6,50

2 uren 
+ €11,-

3 uren 
+ €6,50

2,5 uren 
+ €11,-

3,5 uren 
+ €6,50

2 uren 
+ €13,-

Totaal*:      

CONTRIBUTIE
Kruis aan wat van toepassing is

* Voor de inschrijving worden eenmalig administratiekosten van €15,- gerekend.



ALGEMENE VOORWAARDEN
Inschrijving
De inschrijving geldt voor het cursusjaar 2019-2020. Inschrijvingen worden automatisch 
verlengd.

Opzegging
Opzegging voor een cursus dient schriftelijk te geschieden, tenminste 2 maanden voor de 
datum dat men wil stoppen.

Betaling
De cursist verplicht zich om lesgelden over te maken op het rekeningnummer van Dance 
Devotion.

Vervanging bij ziekte van docent
Bij alle lessen, die door ziekte niet door kunnen gaan, zal Dance Devotion zijn uiterste best 
doen deze lessen te vervangen.

Aansprakelijkheid
Dance Devotion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, opgelopen tijdens de 
cursussen.

Overige gevallen
In gevallen waarin de algemene bepalingen niet voorzien, beslist Dance Devotion.

AVG WET
Dance Devotion houdt zich aan de wet- en regelgeving. Wij hebben een geheim-
houdingsplicht en verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is 
voor uitvoering van ons werk. Ons Computersysteem is beveiligd op een maatschappelijk 
aanvaardbaar niveau gezien de aard en het volume van de te verwerken persoons-
gegevens. De persoonsgegevens worden verzameld voor het ledenregister en e-mail-
doeleinden. Dance Devotion doet er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen. 
Hebben we gegevens niet meer nodig, dan verwijderen we deze of maken we ze niet 
benaderbaar. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en 
wettelijke bepalingen. Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over 
de inhoud of uitvoering, of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op: 
info@dance-devotion.nl.


