VOORWAARDEN EN LESGELD CLADANS

ALGEMEEN:
1.
Elke belangstellende kan gebruik maken van 1 gratis proefles. Dit geldt voor alle lessen.
2.
Bij de jeugdlessen mogen de ouders alleen tijdens de proefles in de zaal te blijven kijken.
Na de proefles dienen ouders buiten de zaal te wachten.
3.
Wijzigingen lessen: overschrijving naar meer lessen/andere lessen dient per mail
te worden doorgegeven. Mondelinge mutaties en/of verzoeken worden bij de groepsdocenten
niet in behandeling genomen. Dit i.v.m. de administratieverwerking.
4.
Het lesseizoen 2018-2019 loopt van 3 september 2018 t/m 14 juli 2019.
5.
In de (basis) schoolvakanties en op nationale feestdagen zijn er GEEN lessen.
Opmerkingen:
- Sinterklaas: woensdag 5 december 2018 gaan de lessen WEL door.
- Rosen Montag: maandag 4 maart 2019 gaan de lessen WEL door.
- Goede Vrijdag 19 april 2019 gaan de lessen WEL door.
- De meivakantie 2019 is van zondag 21 april t/m zondag 5 mei.
- Lang weekend Hemelvaart 2019: de lessen op vrijdag 31 mei gaan NIET door,
de les op zondag 2 juni a.s. gaat WEL door.
LESGELD
1.
Bij inschrijving wordt eenmalig € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
2.
Het lesgeld wordt maandelijks geïncasseerd via automatische incasso in de laatste week van de
maand en bij vooruitbetaling.
3.
Indien stelselmatig geen lesgeld geïncasseerd kan worden zonder opgave van reden,
behoudt Cladans zich het recht voor uiteindelijk een cursist te weigeren tot de lessen.
4.
In de zomervakantie is er geen les en wordt geen lesgeld doorberekend.
5.
Er is een opzegtermijn van toepassing van 1 kalendermaand.
6.
Beëindiging van een abonnement kan uitsluitend schriftelijk of per mail plaatsvinden.
7.
‘Bevriezing’ van het lesgeld is uitsluitend mogelijk bij langdurige ziekte, medische ingrepen,
operaties, zwangerschap. Bij andere blessures kunnen gemiste lessen op een later tijdstip
ingehaald worden. Bevriezing van het lesgeld dient te worden aangevraagd via de mail.
Mondelinge verzoeken/mutaties worden niet verwerkt.

TARIEVEN JEUGD
MiniMoves tot 4 jaar (les 45 minuten)
1 les per week/1 kind
€ 17,50
1 les per week/2 kinderen*
€ 22,00
*het gaat hier om kinderen die actief deelnemen aan de les.

Zumba Kids, Hip Hop 5/8 jaar (les 45 minuten)
1 les per week
€ 17,50 per maand
2 lessen per week
€ 22,00 per maand
3 lessen per week/onbeperkt
€ 25,50 per maand

Z.O.Z.

Fusion Dance, demo teams jeugd Zumba en Hip Hop (les 1 uur)
1 les per week
€ 19,50 per maand
2 lessen per week
€ 24,00 per maand
3 lessen per week/onbeperkt)
€ 27,50 per maand
De jeugd Zumba /Hip Hop worden in principe ingedeeld op leeftijd, maar er wordt ook gelet op de motorieke ontwikkeling van het kind.
Het kan daarom voorkomen dat een kind opstroomt naar een andere groep of dat hij/zij meerdere lessen per week kan volgen.

TARIEVEN VOLWASSENEN
Zumba, Zumba Gold, Shape up!, Dance Fitness, BalanZ, Small Group Challenge (of een combinatie
hiervan (les 1 uur)
1 les per week
€ 23,50 per maand
2 lessen per week
€ 32,00 per maand
3 lessen per week/onbeperkt
€ 37,50 per maand
G-Dans (les 45 minuten)
1 les per week

€ 17,50 per maand

STRIPPENKAART VOLWASSENEN
Als je af ten toe een extra les wilt volgen, is er ook de mogelijkheid om naast de vaste les een
strippenkaart te kopen voor 5 lessen a € 25,-. Betaling van deze kaart contant in de les te voldoen.
INHAALLESSEN VOLWASSENEN
De cursist schrijft zich in voor een vaste les. Bij verhindering kan de les altijd worden ingehaald binnen
2 maanden na de gemiste les en voor het einde van het lesseizoen. Ook kan gekozen worden voor een
andere lessoort (b.v. een Zumbales kan ook worden ingehaald bij de Dance Fitness).
OVERIG:
1.
CLADANS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures voor, tijdens en na de les.
2.
CLADANS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van persoonlijke
eigendommen voor, tijdens en na de les.
3.
Iedere cursist van CLADANS draagt tijdens de les gymschoenen (of vergelijkbaar) en in de
bidons wordt uitsluitend water toegestaan (geen frisdrank e.d.). Het nuttigen van snacks tijdens
de lessen wordt niet toegestaan.
4.
Het is tijdens de jeugdlessen niet toegestaan mobiele telefoons te gebruiken.
5.
Iedere cursist van CLADANS wordt geaccepteerd en gerespecteerd zoals hij/zij is.
Pesten en buitensluiten van een ander wordt voor, tijdens en na de les NIET geaccepteerd.
6.
Foto- en videomateriaal van de cursisten van CLADANS kan worden gebruikt voor social media of
regionale kranten. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen maakt.
7.
CLADANS behoudt zich het recht voor de voorwaarden en het lesgeld op elk moment aan te
passen.
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