INSCHRIJFVOORWAARDEN
Onderstaande inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing voor iedere cursist die zich inschrijft voor een of meerdere cursussen
bij Het Ballet Centrum.

Inschrijven
Aanmelden is mogelijk via het inschrijfformulier, deze is verkrijgbaar bij Het Ballet Centrum of via www.hetballetcentrum.nl.
Wanneer Het Ballet Centrum de inschrijving heeft ontvangen, wordt dit zo spoedig mogelijk bevestigd per e-mail of per post.
De inschrijving is voor onbepaalde tijd. Bij plaatsing verbindt de cursist zich voor het gehele cursusjaar of bij latere plaatsing voor
de periode die nog binnen dat cursusjaar valt. Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni en omvat 35 lesweken.
De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 15.

Uitschrijven
Uitschrijven dient voor eind mei schriftelijk, per post of mail, te geschieden. Bij latere opzegging wordt een maand lesgeld
in rekening gebracht.

Wijze van betaling
De lesgeldplichtige kan kiezen voor betaling ineens of betaling in termijnen. Bij betaling ineens ontvangt de lesgeldplichtige de
factuur voor 1 september. De 4 termijnen zijn respectievelijk 1 september, 1 december, 1 februari en 1 april. Een andere termijnbetaling
is niet mogelijk. Bij niet-tijdige betaling wordt € 40 in rekening gebracht. Bij in gebreke blijven van betaling kan de cursist de
toegang tot de lessen worden ontzegd. NB. Bij langdurig ziek zijn of andere onverwachte afwezigheid wordt 50% restitutie
gegeven.

Lessen
Verzuimde lessen kunnen eventueel in overleg worden ingehaald. Dit is niet bij alle niveaus mogelijk. Het cursusjaar bestaat uit
35 lessen. Hiervan mogen maximaal drie lessen uitvallen door omstandigheden van Het Ballet Centrum. Indien dit meer is, kan
een verzoek worden gedaan tot teruggave van een evenredig deel van het cursusgeld. Het Ballet Centrum behoudt zich het
recht de lestijden te veranderen en/of van docenten te wisselen.
Als door onverwachte onvoorziene omstandigheden, die buiten de balletschool liggen, meer dan 3 lessen uitvallen, kunnen deze
worden vervangen door lessen via Zoom of videolessen die wekelijks worden verstuurd via e-mail. Deze lessen worden gezien
als volwaardige vervanging van de lessen in de balletschool en dienen te moeten worden betaald. Mocht u hiervan geen gebruik
willen maken, moet dit binnen 2 weken van het opstarten van deze manier van lesgeven, per e-mail worden medegedeeld.
Wordt dit niet gedaan is men verplicht het volledige lesgeld te betalen.

Lesrooster
Het Ballet Centrum is gesloten op feestdagen en in de schoolvakanties (regio midden). Zie ook het vakantierooster op
www.hetballetcentrum.nl. Uitzonderingen kunnen zijn vlak voor of tijdens een examentraining en/of voorstellingen.

Examens
Vanuit Het Ballet Centrum worden niet-verplichte examens aangeboden voor de Royal Academy of Dance. Voor deelname hieraan
wordt examenfee in rekening gebracht. Alle extra examentrainingen, ter voorbereiding op examens, zijn verplicht.

Gebruik van beeldmateriaal
Het Ballet Centrum behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden.
Wanneer u daar bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen.

