
Voorwaarden Friesche Balletschool   

Inschrijving geldt voor het gehele cursusjaar (34 lessen), tenzij anders vermeld (korte cursus). Het 

is mogelijk na de eerste proefles de jaarcursus af te zeggen. Dit geldt alleen voor nieuwe aanmelding. 

Bij geen bericht gaan we er van uit dat u ingeschreven blijft. De inschrijving duurt heel dansseizoen 

vanaf september/okt tot en met mei/juni, ten zij anders wordt aangegeven. Hierna kunt u zich aan- 

of afmelden voor het daarop volgend seizoen. Er is geen stilzwijgend verlengen van uw inschrijving, 

,wel houden wij uw gegevens waardoor nieuwe schriftelijke aanmelding voor nieuw dansseizoen 

niet altijd nodig is. Gaarne nieuwe gegevens doorgeven zoals veranderd e-mailadres etc.  

  

Aanmelding vindt plaats:  

- Via website: www.friescheballetschool.nl   

- via email: info@friescheballetschool.nl  

- via 06 21537612   

U ontvangt van de FriescheBalletschool een e-mail ter bevestiging, en de basisfactuur.   

  

Alle cursisten: in principe wordt zonder afmelding uitgegaan van het vervolgen van de lessen; 

hierna volgt bevestiging door de basisfactuur à €110,- te voldoen. U bent daarna verplicht tot 

betaling heel lesseizoen. Er is geen sprake van lidmaatschap, u koopt lessen betreffend een 

dansseizoen. Eventuele wijziging van leerling gegevens vermelden en/of completeren.   

  

Betaling  

Iedere cursist (huidig) ontvangt een basisfactuur a €110,- die voldaan dient te worden voor aanvang 

cursusjaar. Nieuwe cursisten ontvangen de basisfactuur na de eerste les. Het resterende bedrag van 

het lesgeld wordt in januari gefactureerd. Dit laatste bedrag kan op verzoek per email betaald 

worden in 5 termijnen. Hierbij wordt per termijn €1,- extra in rekening gebracht. U ontvangt de 

facturen een maand voor de betaaldatum. Bij te late betaling worden administratiekosten en 

eventuele kosten van inning in rekening gebracht.  Voor de strippenkaart geldt geen basisfactuur.  

  

Onvoorziene omstandigheden  

FriescheBalletschool stelt zich niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of letsel. Bij langdurige ziekte 

of verhuizing naar ander gebied tijdens hetzelfde dansseizoen, kan op schriftelijk verzoek 

gedeeltelijke restitutie van het lesgeld worden verleend. Indien door ziekte of afwezigheid van 

docent 5 aaneengesloten lesweken geen les kan worden gegeven, wordt vermindering van het 

lesgeld verleend. De verrekening zal aan het einde van het cursusjaar plaatsvinden. Afwezigheid 

van de docent zal op de website www.friescheballetschool.nl worden vermeld.  
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