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Door ondertekening van een aanmeldingsformulier van 
dansstudio Danspodium verbindt u zich tot het gestelde 
in dit reglement.  
Door ondertekening van bovengenoemde aanmeldings- 
formulier verbindt u zich tot weder opzegging. Dit wil 
zeggen dat u automatisch ingeschreven blijft staan, zulks 
met dien verstande dat opzegging van de lessen 
schriftelijk of via de website/contact en met inachtneming 
van een opzegtermijn van één termijn aan de 
administratie van de dansstudio dient te geschieden. U 
kunt dus binnen een termijn opzeggen voor een daarop 
volgende termijn.  
Een cursusjaar bestaat uit tien maanden (de studio sluit op 
de laatste zaterdag in juni en opent de eerste maandag in 
september). Wanneer de lessen in het nieuwe cursusjaar 
precies beginnen en overige vakanties / vrije dagen 
worden vermeld op het mededelingenbord en op de 
website. (www.danspodium.com). De overige vakanties en 
vrije dagen worden waar mogelijk gesynchroniseerd met 
die van de Zevenaarse basisscholen.  
Bij tussentijdse aanvang van de lessen wordt het lesgeld 
berekend vanaf de tweede les die de leerling meedanst. 
(De eerste les is een proe es en deze is gratis.) Vanaf de 
eerste van een maand die op deze losse lessen volgt, 
wordt het lesgeld dan weer per hele maand berekend.  
Het jaarlijks verschuldigde lesgeld vervalt in drie 
termijnen. En wel september, januari en april. Het lesgeld 
dient in bovengenoemde maanden te zijn overgeschreven 
op IBAN NL16 INGB 00051 61 102 ten name van T. van 
Drunick en/of F.N. van Drunick in Zevenaar.  

1. De lesgelden betaald per termijn dienen uiterlijk 
in bovengenoemde maanden te zijn voldaan. 
Facturen worden verzonden naar uw email 
adres.  

2. Bij het overschrijden van bovengenoemde 
maanden krijgt desbetreffende leerling een -
betalingsherinnering toegezonden.  

3. Indien op een tweede betalingsherinnering niet 
wordt gereageerd en een leerling ondertussen 
een geheel betalingstermijn achterloopt zal de 
studio  	
de desbetreffende leerling geen toegang meer 
verlenen tot de lessen totdat de achterstallige 
betaling is geschied.  

 

 

 

 

 

Gelieve bij het overmaken van het lesgeld de naam van 
de leerling te vermelden zoals hij/zij staat ingeschreven bij 
de studio.  
Adreswijzigingen dienen schriftelijk of via website/contact 
aan de studio te worden doorgegeven.  
Het verzuim van lessen, ongeacht de reden, ontheft u niet 
van betaling van het lesgeld. Bij zwangerschap of een 
ernstige blessure (met brief van uw huisarts) kunt u wel 
tijdelijk of voortijdig worden uitgeschreven.  
Het dansen op sport,- en straatschoenen is niet 
toegestaan. Deze beschadigen de dansvloer. 	
Wel toegestaan: balletschoenen, jazzsneakers, 
dancesneakers en sokken.  
De studio stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk 
letsel, schade aan of vermissing van eigendommen, 
onder- vonden tijdens lessen, repetities of te geven 
uitvoeringen, en evenmin voor die welke ondervonden op 
heen,- en/of terugreis.  
Academyclass en spitzenlessen zijn alleen toegankelijk op 
uitnodiging van de studio. Deze leerlingen worden geacht 
minimaal twee klassieke balletlessen, PBT plus twee lessen 
in een andere dansstijl in de week te volgen (5 lessen 
minimaal per week).  
Filmopnames en fotografie gemaakt tijdens lessen, 
demonstraties en voorstellingen mogen alleen gebruikt 
worden voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.  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