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KORTINGEN:  

  In een aantal gevallen geldt er een korting tarief :  

1.)GEZINSKORTING  Indien meerdere gezinsleden als leerling worden aangemeld, geldt voor de oudste leerling het normale tarief, maar voor ieder volgende leerling  

wordt een korting van 10% op het individuele lestarief berekend.  

2.) MEER-LESSENKORTING  Indien een leerling verschillende lessen volgt, wordt een korting van 25% op de tweede les en 35% op de derde en volgende les gegeven.  

3.) JAARKORTING    Wij stellen u in  de gelegenheid het bedrag in eenmaal te voldoen, u ontvangt dan 10% korting  

 

WILT UW KIND GRAAG BIJ ONS OP LES, MAAR KUNT U HET NIET BETALEN?  

Voor leerlingen uit Enkhuizen kunt u een beroep doen op stichting leergeld of het Participatiefonds van gemeente Enkhuizen, vanuit dit 

fonds kan een deel van de lessen voor kinderen wiens ouders hiervoor geen financiële mogelijkheden hebben betaald worden. Leerlingen 

uit Stede Broec of Drechterland kunnen een aanvraag indienen bij hun gemeente. “Kindpakket” gemeente Drechterland. 

 

ALGEMEEN  

De school is gesloten tijdens de reguliere schoolvakanties en erkende feestdagen, welke aan het begin van elk schooljaar bekend worden 

gemaakt op onze site. Gemiste lessen kunnen in dezelfde maand en na overleg met de betrokken docent(e) worden ingehaald. Voor gemiste 

lessen en voor dagen dat de studio wegens vakantie gesloten is wordt geen korting op het lesgeld gegeven. Gedurende de zomervakantie 

wordt het lesgeld doorberekend. In de abonnementsprijs is hier al rekening mee gehouden. Het verrekenen van lesgeld bij jaarbetaling kan 

uitsluitend wanneer er een doktersattest wordt overlegd.  

 

WIJZE VAN BETALING  

Het wordt lesgeld bij vooruitbetaling, middels een door u afgegeven machtiging tot automatische incasso, in de eerste week van de nieuwe 

maand afgeschreven van uw rekening. Bij niet automatisch betalen (u maakt geen gebruik van incasso) geldt een toeslag van € 5 voor 

administratiekosten per betaling. Het lesgeld dient ook in dit geval voor de 1e les van de maand middels overschrijving op het 

rekeningnummer van Theater Academie Enkhuizen (TAE) , vermeerderd met de kosten voor het niet automatisch betalen te worden voldaan. 

Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden indien aan de betalingsverplichting is voldaan!  Wij sturen je bij de eerste incassering een factuur 

toe per mail, hierop specificeren wij wanneer en wat er geïncasseerd wordt. De incasso vinden altijd plaats rond de 28e van elke maand.  

Wanneer er door te weinig saldo blijkt dat er een incasso is mislukt krijgt u de kans dit in dezelfde week op onze rekening bij te schrijven .  Als 

het geld er in de eerste week voor de nieuwe maand niet op staat zullen we een herhaalde incasso uitvoeren + 5 euro administratiekosten. 

Wanneer deze herhaalde incasso wederom mislukt zullen wij contact met je opnemen om een betalingsregeling te treffen. Je wordt gevraagd 

het bedrag z.s.m. aan ons te voldoen volgens afspraak welke voor beide partijen schappelijk is. Indien dit niet gebeurt zoals afgesproken zal 

toegang tot de les worden geweigerd. - Wanneer je een stornering doet vragen wij of je z.s.m. contact met ons opneemt wat de reden van de 

stornering is.. Onrechtmatig storneren wordt beboet met 10 euro administratie- kosten per keer, neem bij twijfel altijd eerst contact met ons 

op voordat u storneert!   

Wanneer een leerling ouder is dan 21 jaar dient TAE 21% btw te rekenen op het lesgeld.  

 

OPZEGGING  

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en wel door middel van een aangetekend schrijven. 4 keer per jaar, t.w. per 01-12-2018, 01-03-2019, 01-

06-2019 en 01-09-2019 en kan uitsluitend schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven geschieden . De eerste maand geldt als 

proefperiode, waarbinnen te allen tijde kan worden opgezegd. Restitutie van het lesgeld van de eerste maand is niet mogelijk. Het lesgeld is 

verschuldigd tot 1 maand na datum van opzegging. Bij te late opzegging of geen opzegging is men verplicht tot betaling van de volgende 

maand. Het niet verschijnen op de lessen geldt niet als opzegging.   

 

VOORWAARDEN BIJ INSCHRIJVING  

Bij een inschrijving rekenen wij  € 10,- administratie kosten . Cursisten dienen de door de school vastgestelde reglementen na te leven, dit 

met het oog op de noodzakelijke orde en discipline. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en voorwerpen. Door 

ondertekening van het definitieve inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met de inschrijvings- en opzeggingsvoorwaarden.  

 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN 

We hanteren in de musical lessen een kleding voorschrift namelijk: 

Meisjes:       

•       sneakers of zwarte balletschoenen 

•       zwart balletpakje met spaghettibandjes  

•       zwarte panty (evt. met dansrokje) of een zwarte jazzpants  

 Jongens: 

•       sneakers of zwarte balletschoenen 

•       zwarte top 

•       zwarte jazzpants of joggingbroek  

(Een aantal moeders hebben het via  www.balletkledingwinkel.com besteld, en waren daar tevreden over 😊 ) 

 

LES TIJDSDUUR PER MAAND PER JAAR * 

Tap dans beginners 60 min €27,50 €297,00 

Streetjazz volwassen 60 min €41,50 €448.20 

Musical  90 min €38,50 €415,80 

(prive,-)zangles//vocalcoaching 30 min €18,50 €199,80 

    

  

http://www.balletkledingwinkel.com/

