Algemene Voorwaarden
1. INSCHRIJVEN
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Wanneer plaatsing in een gewenste dag/tijd niet mogelijk is, kunt u zich/uw kind op de wachtlijst plaatsen
voor de gewenste les.
Inschrijven gaat via de inschrijfknop op de website van Balletstudio Marieke van der Heijden. Hiermee
wordt u/uw kind ingeschreven bij de balletschool via StudioCloud.
Alle communicatie en betalingen gaan via StudioCloud. Zorg ervoor dat u alle velden volledig invult en
download ook de app. Via de app heeft u altijd het rooster, de nieuwsbrieven en wijzigingen bij de hand.
Zittende leerlingen hebben bij inschrijving voor een volgende termijn of groep voorrang op nieuwe
leerlingen.
Bij inschrijving tijdens een lopende cursustermijn betaalt u het resterend aantal lessen naar rato.
Inschrijving is voor een heel seizoen, echter opzeggen kan halverwege het seizoen (zie opzeggen)

2. BETALING
De abonnementsgelden vindt u onderaan. Wij hanteren geen administratiekosten bij inschrijving.
Voor maandelijkse betalingen moet u een machtiging afgeven voor maandelijkse incasso. Dit gaat via
StudioCloud of door Marieke een mail te sturen en dient voor 1 juli aangeven te zijn. De maandelijkse
automatische incasso wordt op de 1e van de maand in de periode 1 september tot en met 30 juni van uw
rekening afgeschreven.
Als u niets doorgeeft ontvangt u een factuur voor 5 maanden. Deze factuur dient voor 15 augustus resp. voor 15
januari voor een half of heel seizoen voldaan te worden.
Betalingstermijn is 14 dagen na datum factuur. Als u na 14 dagen nog niet voldaan heeft ontvangt u een
herinnering. Na 21 dagen sturen wij een 2e herinnering en brengen wij 10 euro administratiekosten in rekening.
Heeft u na 28 dagen de factuur nog niet betaald dan volgt een aanmaning en berekenen wij 25 euro
administratiekosten. Bij stornering van de automatische incasso berekenen wij 5 euro administratiekosten.
Wij geven geen restitutie voor betaalde lesgelden. Mocht door covid 19 het lesgeven in de studio's niet mogelijk
zijn, worden er online lessen geboden
Wordt het lesgeld betaald door het jongerencultuurfonds, geef dat dan tijdig door om betalingsherinneringen te
vermijden.
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3. OPZEGGEN
Opzeggen kan per 1 februari 2021. Dit dient schriftelijk voor 31 december 2020 Marieke van der Heijden kenbaar
zijn gemaakt via StudioCloud. De opzegging dient u van Marieke bevestigd te krijgen.
Hierna is het niet meer mogelijk te stoppen met de balletlessen tot het eind van het seizoen. Opzeggingen voor
een volgend seizoen dienen voor 30 juni bij Marieke van der Heijden te zijn ingediend.
Bij te laat opzeggen heeft u geen recht op restitutie of kwijtschelding van het lesgeld.
Voor maandbetalers gelden dezelfde opzegtermijnen als hierboven!

4. AANWEZIGHEID
Het is van belang dat u /uw kind steeds aanwezig bent/is en alleen bij wijze van uitzondering lessen mist. De
lessen worden gegeven volgens een lesplan en met een duidelijke opbouw. Telkens wordt voortgeborduurd op
wat men in een voorgaande les heeft geleerd. Het is niet wenselijk voor de groep, de docent en de leerling zelf
dat dit proces wordt doorbroken.
Zeker voor het oefenen van de voorstelling is het storend als er leerlingen missen.
Bij afwezigheid dient u zich/uw kind af te melden via de App. In overleg kunnen gemiste lessen worden
ingehaald. In een repetitieperiode is inhalen niet mogelijk.

5. BELANGRIJKE DAGEN IN HET SEIZOEN 2020-2021
Herfstvakantie 11 oktober t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 20 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorstelling 26 en 27 januari 2021
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 28 februari 2021
Pasen: vrije dag op 6 april 2021
Meivakantie 25 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart 13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren: vrij op 24 mei 2021
Zomervakantie 2021 4 juli t/m 29 augustus 2021
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6. VOORSTELLING EN OPEN LESSEN
De openbare lessen van de pre-balletgroepen vinden plaats in november. Zij dansen namelijk niet mee in de
voorstelling. Het is niet de bedoeling dat er buiten de openbare lessen publiek aanwezig is. In juni zijn er
openbare lessen voor alle kinder- en jeugdgroepen.
Op 26 en 27 januari 2021 dansen de levels 1A tot en met 6B mee aan een groot balletsprookje, Snegurochka,
in de grote zaal van het Zaantheater. Deelname aan de voorstelling is verplicht tenzij voor 31 december 2020
schriftelijk aan Marieke is doorgegeven dat u/uw kind niet kan/wil deelnemen.

7. LESLOCATIE
De lessen vinden plaats in het gebouw van de Nationale Balletacademie.
Bij binnenkomst gaan ouders/ leerlingen direct naar de kleedkamer/wachtruimte van de balletschool. Het
is niet de bedoeling dat leerlingen en ouders door de gangen en studio's van het schoolgebouw zwerven,
opdat de verschillende gebruikers van het gebouw geen last van elkaar ondervinden. Ook mag er geen
gebruik gemaakt worden van de binnenplaats.
Het is aan te raden minimaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Dan kunnen de
wisselingen tussen de lessen soepel verlopen.
De balletschool gaat niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de eerste les open. Leerlingen
wachten rustig totdat de les begint; dus niet rondrennen in de kleedkamer/gangen.
Eten mag alleen aan de grote tafel!
Het is storend als er door de ramen/deuren naar de lessen gekeken wordt.
In de kleedkamer/wachtruimte zijn tegen een kleine vergoeding koffie en thee te verkrijgen. Graag zelf uw
bekertje/kopje na gebruik afwassen!
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8. BALLETKLEDING KINDER- EN JEUGDLESSEN
In de kinder- en jeugdlessen zijn leerlingen verplicht om onderstaande balletkleding te dragen tijdens de lessen.
Dit maakt het voor de docenten overzichtelijk en makkelijker te corrigeren en weten we zeker dat er
goedpassende balletkleding wordt gedragen.
Balletkleding wordt aangeschaft in de balletschool. Hiervoor is iedere woensdag en zaterdag Petroesjka aanwezig
in ons “winkeltje”. Gedurende de eerste twee weken van het seizoen is het winkeltje op alle dagen geopend.
Meisjes:
Pre-Ballet 1 en 2:
roze balletpak met rokje van het merk Pro 1
roze balletsokjes en blote benen
roze balletschoentjes van stof met splitzooltjes van het merk Sansha
Level 1A, 1B
lichtblauw balletpak met rokje van het merk Degas
roze balletsokjes en blote benen
roze balletschoentjes van stof met splitzooltjes van het merk Sansha
Level 2A, 2B, 3A
Indigo balletpak met rokje van het merk Degas
roze balletmaillot met voet
roze balletschoentjes van stof met splitzooltjes van het merk Sansha
Level 3B, 4A, 4B
Bordeaux balletpakje in een model naar keuze van het merk Degas.
roze balletmaillot met voet
roze balletschoentjes van stof met splitzooltjes van het merk Sansha of Degas.
Level 5A, 5B, 6A, 6B
Zwart balletpakje naar keuze
roze balletmaillot met voet
roze balletschoentjes van stof met splitzooltjes van het merk Sansha of Degas.
Jongens:
zwarte maillot of broekje, wit balletpak/hemd, witte balletschoenen, witte balletsokken.
Onder het balletpak hoort absoluut geen onderbroek!
Been- of enkelwarmers zijn niet toegestaan in de balletles.
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9. HAAR MEISJES
Bij meisjes moet lang haar tijdens de balletles strak uit het gezicht en uit de nek zijn opgestoken in een mooi (=
met netje en knotspeldjes) knotje en zonder losse plukken.

10. KLEDING EN HAAR VOLWASSENEN
In de klassieke balletles draag je nauwgesloten balletkleding naar keuze en bij voorkeur stoffen balletschoenen
met splitzooltjes.
In BarreConcept les en moderne les draag je gemakkelijke, maar niet te wijde kleding en katoenen sokken of
blote voeten. Het danst echt prettiger als je je haar hebt opgestoken en het draagt ook bij aan een juiste houding!

11. SIERADEN
Tijdens de les en optredens mogen er GEEN sieraden gedragen worden. Laat kostbare spullen thuis om ze zo
niet te verliezen!

12. GEVONDEN VOORWERPEN
VOORZIE BALLETKLEDING EN BALLETSCHOENTJES VAN EEN NAAM.
Dat maakt het makkelijker gevonden voorwerpen bij de eigenaar terug te krijgen. Gevonden voorwerpen worden
in de mand in de kleedkamer gedaan.
Sokken en onderbroeken worden weggegooid.

13. AANSPRAKELIJKHEID
De balletschool is niet aansprakelijk voor opgelopen letsel/schade aan personen of eigendommen tijdens, voor of
na de les op de leslocatie.

14. RESPECT EN MOTIVATIE
Tijdens de lessen en in de kleedkamers gaan leerlingen, ouders en dansdocent op een respectvolle manier met
elkaar en met het gebouw om. Leerlingen volgen de lessen met de nodige inzet en regelmaat. Een goede en
veilige sfeer staat centraal in de balletschool, en is in de lessen voor de ontwikkeling van alle leerlingen
onontbeerlijk!
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15. BEELDMATERIAAL
In verband met de privacy van de leerlingen is het maken van foto- en/of filmopnames tijdens de lessen
uitsluitend toegestaan voor zover betreffende ouders hier geen bezwaar tegen hebben gemaakt. Via het
digitale inschrijfformulier krijgen leerlingen/ouders de gelegenheid om hiertegen bezwaar te maken.
De docent kan op ieder moment besluiten dat fotograferen of filmen niet langer is toegestaan, dit alles ter
bescherming van de belangen en rechten van de kinderen en hun ouders.
Het maken van filmpjes en foto's door de ouders wordt verondersteld uitdrukkelijk en uitsluitend voor eigen
familiair gebruik te zijn.
Het plaatsen van foto's en filmpjes van de lessen op sociale media dient zorgvuldig en met inachtneming
van de belangen en rechten van de gefotografeerde of gefilmde kinderen te gebeuren. Betrokken ouders
hebben te allen tijde het recht om van andere ouders te eisen om foto- of filmmateriaal van hun eigen kind
te laten verwijderen van sociale media.
De docent kan t.b.v. promotiemateriaal van de lessen van de balletstudio beeldmateriaal (laten) opnemen
tijdens de lessen. Ouders worden verondersteld akkoord te gaan met zorgvuldig gebruik hiervan door de
docent, tenzij hiertegen voorafgaand aan de cursus bezwaar is gemaakt door een mail te sturen naar
info@balletstudiomarieke.nl
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