REGELEMENT en Privacy wet DanceMatic
1.1
Het lesgeld wordt per maand betaald niet per weken en de korte vakanties doorbetaald, behalve de
zomervakantie.
Komt uw kind niet betaald u ook gewoon door. Tenzij u losse lessen heeft.
1.2 a
Via pay n plan wordt de automatische incasso geregeld.
1.2 b Speciale overheid beslissingen met betreffing verplicht sluiten van de dansschool.
U betaald het lesgeld gewoon door en krijgt de mogelijkheid om de lessen in te halen, maakt u hier
geen gebruik van heeft u geen recht om het lesgeld terug te vorderen.
1.3 a
Het lesgeld wordt via automatische incasso geint. Uw gegevens die u daar invult, zoals telefoonnummer, adres, geboortedatum, email, wordt alleen gebruikt om contact met u op te nemen en
nieuwsbrieven van de dansschool te sturen met informatie over wijzigingen van lessen en informatie over de eindvoorstelling. Ik gebruik de gegevens ook om een presentie lijst te maken. De geboortedatum van de leerling wordt gebruikt om de leerling in de juiste les te plaatsen. Uw adres
wordt alleen gebruikt om eventueel post te sturen of als u niet reageert op email met betreffing van
een achterstand van de contributie.
1.3 b
Op het inschrijfformulier tekent u ook voor het wel of niet plaatsen van foto’s of filmpjes op het
internet of sociale media.
Uw handtekening wordt gevraagd, zodat u daarmee laat zien dat u ermee instemt dat ik uw gegevens mag gebruiken voor bovenstaande doeleinden en dat u tekent voor het reglement van de
dansschool.
Mirella Schuuring beheert jullie gegevens in haar pc.
Uw telefoonnummer kan gebruikt worden door de docent van de les waar u in zit.

2.1 Als uw kind niet kan komen meldt het dan via 0641423865. Of mail naar info@dancematic.nl
2.2 Als u het lidmaatschap wilt stop zetten laat dit dan ook weten via bovenstaand email adres of
telefoonnummer. U heeft 1 maand opzegtermijn. Dit betekent dat u 1 maand voordat u stopt moet
opzeggen.
2.3 Als u uw kind heeft opgegeven voor de eindvoorstelling, mag u het laatste kwartaal niet
opzeggen. Vanaf kids 1. Dit ivm dat de groep posities heeft en stukken dans samen gemaakt hebben
en dit dus niet leuk voor de groep is.

3.1 Kledingvoorschriften: De leerlingen dragen kleding waarin zij zich makkelijk in kunnen
bewegen en schone gympen er mogen geen straat schoenen in de zaal.
4.1 DanceMatic is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte spullen of spullen die kapot zijn
gegaan. En ook niet voor een opgelopen blessure tijdens de lessen.
Dit valt onder uw eigen risico.

