
Inschrijfformulier 
 
 

Naam:  __________________________________________ 
Adres:  __________________________________________ 
Postcode:  __________________________________________ 
Woonplaats: __________________________________________ 
Geboortedatum: __________________________________________ 
Telefoonnummer:  __________________________________________ 
Email:  __________________________________________ 
Iban rek.nr.:  __________________________________________ 
Ten name van: __________________________________________ 
 
De leerling wordt ingeschreven voor: 
 
O Kleuterritmiek 1 (3 – 6 jarigen)  € 16,50 per maand 
O Danza (6 - 7 jarigen)    € 18,00 per maand 
O Showdance (6 - 7 jarigen)   € 18,00 per maand 
O SiDanza (8 - 9 jarigen)   € 18,00 per maand 
O MiDanza (10 – 12 jarigen)   € 18,00 per maand 
O Klassiek Ballet (8 - 14 jarigen)  € 18,00 per maand 
O Voorselectie MiDanza (12-15 jarigen) € 18,00 per maand 
O MiDanza Advanced (18+)    € 26,00 per maand 
O Hiphop 1 (6-9 jarigen)    € 18,00 per maand 
O Hiphop 2 (9-12 jarigen)   € 18,00 per maand 
O Hiphop 3 (12-14 jarigen)   € 18,00 per maand 
O Hiphop 15+     € 18,00 per maand 
O Volwassenen      € 21,00 per maand 
 
Het lesgeld wordt in de eerste week van de maand geïncasseerd via een doorlopende machtiging. Het lesgeld 
is berekend over het gehele jaar. Voor de leerlingen tot 18 jaar geldt er geen opzegtermijn. Echter wordt er 
wel gesteld dat de ouders/verzorgers persoonlijk via mail of contact de leerling afmelden.  
Dansstudio MiDanza zal in geen geval persoonlijke informatie of gegevens (email, telefoon etc.) doorspelen 
aan derden of deze openbaar maken 
Bij ondertekening van dit inschrijfformulier ben ik mij bewust dat alle choreografieën/concepten, bedacht en 
uitgevoerd door Dansstudio MiDanza op generlei wijze mogen worden doorgegeven aan derden 
(auteursrechten). 
Door ondertekening van dit formulier verklaart men zich akkoord met de bovengenoemde voorwaarden en 
betalingen en op de hoogte te zijn van de inhoud van het bijgevoegd reglement.  
 
Handtekening:     Datum van inschrijven: 
 
_________________________                ____________________________ 
 
Hierbij verklaart boven getekende dat foto’s en video’s door MiDanza gemaakt, gebruikt mogen 
worden voor publicatie bijvoorbeeld voor onze website, social media en eventuele brochures.       
O Akkoord     O  Niet akkoord 
 
Bij leerlingen jonger dan 18 jaar dient de ouder/verzorgende te ondertekenen.  



Algemene voorwaarden 
 
 
 

1. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Waardevolle goederen zoals 
portemonnees en mobiele telefoons kunnen tijdens de les bij de docent in bewaring 
worden gegeven. 

 
2. Dansstudio MiDanza stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in 

welke vorm dan ook. 
 

3. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de kledingsvoorschriften. 
Buitenschoeisel is niet toegestaan in de danszaal. 
 

4. Eten is in de danszaal niet toegestaan. 
 

5. In de danszaal mag water gedronken worden. Mits dit uit een bidon of flesje met dop. 
 

6. Het is leerlingen niet toegestaan om apparatuur en materialen, zonder toestemming 
van de docent te gebruiken. 
 

7. Parkeren op het terrein is op eigen risico. 
 

8. Dansstudio MiDanza stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemers die 
opgelopen zijn tijdens de lessen 
 

9. Bij verhindering dient men zich telefonisch of per mail af te melden. Dit kan via de 
daarvoor bestemde Whatsapp groepen. 
 

10. Het is niet mogelijk om bij verzuim of hindering het lesgeld geretourneerd te krijgen. 
 

11. Leerlingen dienen zichzelf en anderen met respect te behandelen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


