
Gratis proefles
Geïnteresseerden in de Dance Art of Body Works lessen 
van Ghislaine Dance Company, kunnen geheel vrijblijvend 
deelnemen aan een gratis proefles. Ouders kunnen de proefles 
van hun kinderen bijwonen. Voor het nemen van een proefles 
wordt men verzocht van te voren telefonisch een afspraak te 
maken via 076 - 542 73 59.

Inschrijvingen
Om iedereen vrijblijvend kennis te kunnen laten maken met 
Ghislaine Dance Company is deelname aan een eerste 
proefles gratis. Voor aanvang van de tweede les dient het 
verschuldigde jaar- of kwartaalbedrag met het volledig 
ingevulde inschrijfformulier te worden ingeleverd bij de 
docent. Voor de verdere betalingen dient een machtiging tot 
automatische afschrijving te worden afgegeven. Ghislaine 
Dance Company behoudt zich te allen tijden het recht voor 
inschrijvingen te weigeren of te beëindigen (met terugbetaling 
van eventueel teveel vooruitbetaald lesgeld) zonder nadere 
opgaaf van redenen. Inschrijving geschiedt altijd voor minimaal 
1 jaar, ongeacht van welke vorm van betalingsfrequentie (jaar, 
kwartaal) gebruik wordt gemaakt.

Betalingen
Het lesgeld moet zijn voldaan voor de eerste les van het jaar 
of kwartaal. Dit geschiedt door middel van automatische 
afschrijving waarvoor een machtiging bij inschrijving is 
afgegeven. Lesgelden wordt via machtiging in de week voor 
aanvang van het nieuwe kwartaal of jaar afgeschreven. 
De kwartaal termijnen zijn: januari - februari - maart  
(1e kwartaal), april - mei - juni (2e kwartaal), juli - augustus - 
september (3e kwartaal), oktober - november - december (4e 
kwartaal). Het ING bankrekeningnummer van Ghislaine Dance 
Company is NL60 INGB 0000 205065. Bij niet tijdige betalingen 
dient men €2,50 administratiekosten per maand opgelopen 
betalingsachterstand te voldoen. Zonder tijdige betaling heeft 
men geen recht op deelname aan de lessen. Eenmaal betaalde 
lesgelden worden niet gerestitueerd.

Kortingen
Er bestaan kortingsmogelijkheden voor leerlingen die 
meerdere lessen per week nemen, of wanneer er meerdere 
leerlingen uit één gezin (wonend op het zelfde adres) aan 
de lessen deelnemen. Deze kortingen staan vermeld in ons 
kortingen schema. Voor nadere informatie kunt U bellen met 
076 - 542 73 59, of in de les contact opnemen met de docent.

Opzeggingen
Opzeggingen kunnen alleen geschieden per het einde van 
een kwartaal (na minimaal 4 kwartalen deelname), met een 
opzegtermijn van 2 maanden. Dus opzeggingen kunnen alleen 
ingaan op:
• 1 Januari (opzeggingsbrief sturen voor 1 November),
• 1 April (opzeggingsbrief sturen voor 1 Februari),
• 1 Juli (opzeggingsbrief sturen voor 1 Mei) of
• 1 Oktober (opzeggingsbrief sturen voor 1 Augustus).
De opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden, gericht aan: 
Ghislaine Dance Company, Voorerf 39, 4824 GM Breda. Of per 
email aan info@ghislaine-dance.com

Kleding
In de lessen Klassiek Ballet en Algemene Dansvorming 
geldt een verplichte kleding. Kinderen t/m 11 jaar dienen de 
volgende kleding te dragen: een roze balletpakje, roze lederen 
balletschoentjes en een roze ballet maillot. Vanaf 12 jaar is de 
verplichte kleding: Zwart hemd-vormig balletpak, roze ballet 
maillot en roze lederen balletschoenen. Sieraden en attributen 
zijn niet toegestaan in de lessen. Lange haren dienen in een 
staartje bij elkaar te worden gedragen. Buitenschoenen mogen 
niet in de studio worden gedragen. De verplichte kleding is met 
clubkorting te verkrijgen bij Ghislaine Dance Company.

Aansprakelijkheid
Ghislaine Dance Company aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor het zoek raken van persoonlijke 
eigendommen van leerlingen of blessures ontstaan tijdens 
de lessen in de ballet studio of dependances. Deelname aan 
de lessen en verblijf in de studio of dependances geschiedt 
geheel voor eigen risico.

Eventuele foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens lessen 
en optredens kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal 
en de social media kanalen van Ghislaine Dance Company. Als 
danser van Ghislaine Dance Company ga je hiermee akkoord.

Algemeen
In enig geval waarin de Algemene Voorwaarden van Ghislaine 
Dance Company niet (afdoende) voorzien, zal Ghislaine Dance 
Company een beslissing nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN


