
                                   

Reglement Balletstudio Heart for Dance 
 
Door ondertekening van het bewijs van inschrijving verbindt men zich  

aan het gestelde in dit reglement. 
 

1. Men is verplicht voor deelname aan de les zich te ontdoen van eventuele etenswaren. 
Trainingskleding is tijdens de lessen verplicht, raadpleeg hierover de docent of website. 
Geadviseerd wordt om bij de klassieke lessen de kleding van een naam te voorzien. 
Tevens bij klassieke lessen is men verplicht een knotje te dragen en sieraden af te doen.  

 
2. Zonder voorafgaande toestemming van de docent, wordt buiten de leerlingen, niemand tot 

de les toegelaten. 
 

3. Naams- en/of adreswijzigingen dienen per email (heartfordance@zonnet.nl) bij de 
administratie te worden gemeld. 
Opzegging van de lessen dient per email te geschieden met inachtneming van een 
opzegtermijn  van 1 kalendermaand. Zonder schriftelijke opzegging blijft de leerling 
lesgeld plichtig, ook als er geen lessen worden gevolgd.  

 
4. Verzuim van de lessen door kortstondige ziekte e.d. van leerling ontheft de leerling niet  

van betaling van het lesgeld. Het verdient aanbeveling de docent op de hoogte te stellen 
van eventuele zichtbare of onzichtbare lichamelijke zwakheden en /of gebreken. 
Bij ziekte of andere reden van verzuim dient men dit 24 uur van te voren te melden of op 
de dag van de les zelf tussen 08.00 en 9.00 ’s ochtends.  

 
5. Tijdens korte basisschool vakanties is er wel/geen les, kijk hiervoor op de website. De 

balletschool is gesloten in juli en augustus  
 
6. Betaling van het lesgeld geschiedt per de eerste van de kalendermaand op 

rekeningnummer:  NL22 INGB 0001 6433 86 t.n.v. C.C. Hart. 
(vermeld voor en achternaam en lesuur en maand)  
 
Bij te late betaling zullen administratiekosten ad € 5,00 in rekening  worden gebracht. 
Bij aanmelding dient er borg betaald te worden. Dit bedraagt 1 maand lesgeld. Dit bedrag  
wordt verrekend met de opzegtermijn. 

 
7. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van 

goederen. 
Bij eventuele uitvoeringen etc, is men aansprakelijk voor de geleende kleding van de 
school, en dient men deze na gebruik onbeschadigd in te leveren, kapotte kleding dient 
men te repareren, en gaarne te melden bij de docent. 
 

8. Bij elke nieuwe leerling die men meebrengt en die zich inschrijft (betaling heeft verricht van de 
borg en de eerst maand) krijgt men een halve maand lesgeld cadeau. 
 

9. Foto’s van leerlingen mogen geplaatst worden bij toestemming van eventueel de ouders op de 
website en sociale media.  

 
WIJ VERZOEKEN U DIT REGLEMENT ZORGVULDIG TE BEWAREN. 

Heartfordance (Don Bosco) Julialaantje 26, 2283 TB te Rijswijk (06) 42997315 
 

 
     


