
LESGELD & VOORWAARDEN SEIZOEN 2018‑2019 

 
Algemene Voorwaarden:  

Inschrijven  

! Een cursist schrijft zich in via het online inschrijfformulier of door het 
invullen van een inschrijfformulier in de balletschool.   

! De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni.  

! Door het indienen van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord 
met de algemene voorwaarden.   

! Het is mogelijk om een proefles te volgen. De prijs hiervoor is €10, ‑ 
en dient vooraf betaald te worden.  

Aantal lessen 
in de week  

In 9 keer (alleen 
automatisch incasso!) 

In 1 keer  
(overboeking/ 
contant) 

In 1 keer (alleen contant!) 

1 uur  € 35, - per termijn 
 
€ 315, - 

 

2 uur met 
volw. korting  € 66,50 per termijn 

 
€ 598,50 

 

juniorenprijs:  
2 uur  € 52,50 per termijn  

 
€ 472,50 

 

proefles    

  

€ 10, -  

losse les; 1 uur   
  

€ 12,50 

privéles; 1 uur   

  
€ 60, - 

workshop   

  
op aanvraag 



! Indien later in het seizoen wordt ingeschreven, wordt het lesgeld naar 
rato berekend.  

Betalen   

! Lesgeld is verschuldigd na ondertekening van het inschrijfformulier of, 
bij een digitale inschrijving, na de ontvangst van een bevestigingsmail 
van inschrijving van Dans- en Balletschool Jorien Boot.   

! Er zijn drie mogelijkheden van betaling: 

1. Overboeking na ontvangst van de factuur die slechts (!) eenmalig 
wordt verstrekt in 1 keer. Altijd onder vermelding van het juiste 
factuurnummer en naam van de cursist.  	
 

2. Contant na ontvangst van de factuur die slechts (!) eenmalig wordt 
verstrekt in 1 keer  

  
Bij betaling in 1 keer: vóór 25 september (of binnen 14 dagen na start 
cursist).  
 

3. Machtigingsformulier invullen voor automatische incasso. Het lesgeld 
wordt in 9 termijnen geïncasseerd rond de 25ste van de maand.  
 

! Het volgen van losse lessen kan alleen in overleg met Jorien.   

! Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de betreffende betaling 
door Dans‑ en Balletschool Jorien Boot is ontvangen, stuurt Dans‑ en 
Balletschool Jorien Boot éénmalig een herinnering. Wordt deze 
herinnering niet tijdig voldaan, dan verstuurt Dans‑ en Balletschool 
Jorien Boot een aanmaning, waarvoor € 5, ‑ administratiekosten in 
rekening wordt gebracht.  

 Korting   

! Er geldt een juniorenkorting van 50% bij het volgen van een tweede 
les voor hetzelfde kind onder de 18 jaar. Voor de derde les geldt weer 
het normale tarief, ook bij iemand anders uit hetzelfde gezin.   

! De volwassenenkorting houdt in dat er bij de tweede les van 1 cursist 
boven de 18 jaar of een tweede cursist uit 1 gezin, een korting geldt 
van 10%. Voor de derde les geldt er een korting van 20%, enz. De 
zesde les en daarboven van 1 cursist of van alle cursisten uit 1 gezin 
samen is/zijn gratis.   



Uitschrijven   

! Er kan op ieder moment in het jaar worden uitgeschreven. Dit dient 
schriftelijk of via een email te gebeuren. Dans‑ en Balletschool Jorien 
Boot stuurt een bevestiging van uitschrijving. Bij uitschrijving tijdens 
het lopende seizoen blijft de cursist wel het gehele cursusgeld (t/m 
juni) verschuldigd.   

! Wil men na een seizoen niet meer deelnemen aan de lessen in het 
volgende seizoen, dan dient men uiterlijk één maand voor het einde 
van het lopende seizoen schriftelijk (via brief of mail) op te zeggen. 
Zonder opzegging gaat de balletschool ervan uit dat de cursist 
doorgaat in het volgende seizoen. Bij te late opzegging voor het 
volgende seizoen wordt er 1 opzegtermijn (€ 35, -) in rekening 
gebracht.   

! Restitutie van het lesgeld vindt uitsluitend plaats in geval van ziekte of 
een ongeval, waardoor de cursist langer dan vijf maanden geen lessen 
kan volgen (met doktersverklaring) of bij vertrek uit de streek waarin 
de cursus wordt gevolgd. Gemiste lessen kunnen eventueel worden 
ingehaald op een door de docente aangegeven dag en tijdstip.   

! Indien verhinderd, graag afmelden via mobiele telefoonnummer of 
email.   

Overig   

! Voor de meeste lessen geldt er een kledingvoorschrift waaraan men 
zich (elke les!) dient te houden. De voorgeschreven kleding komt voor 
eigen rekening.   

! Dans‑ en Balletschool Jorien Boot behoudt zich het recht voor een 
cursus te annuleren of te verzetten indien er onvoldoende 
inschrijvingen zijn.   

! Bij ziekte van de docent wordt er vervanging geregeld, of de les wordt 
op een andere keer tijdens het lopende seizoen ingehaald.   

! Het cursusjaar bestaat altijd uit 35 lesweken. Tijdens de kleine 
schoolvakanties zijn er geen lessen. Bekijk de agenda op de website 
voor alle data van de schoolvakanties en feestdagen.  

 
 
 



Privacyverklaring Dans- en Balletschool Jorien Boot 
 
Dans- en Balletschool Jorien Boot, gevestigd aan de Ruyterstraat 25 in 
Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
! Persoonsgegevens die wij verwerken 

Dans- en Balletschool Jorien Boot verwerkt uw persoonsgegevens 
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf 
aan ons verstrekt. 

 
! Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 

 
! Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te 
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij 
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan 
ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, 
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij 
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@dansenballetjorienboot.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 
! Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken 
Dans- en Balletschool Jorien Boot verwerkt uw persoonsgegevens voor 
de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze 
dienstverlening uit te kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om diensten en/of producten aan u te leveren 
 



De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de 
uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze 
diensten of producten afneemt.  
 
Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet 
verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen 
wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.  

 
! Geautomatiseerde besluitvorming 

Dans- en Balletschool Jorien Boot neemt niet op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier 
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker 
van Allunited) tussen zit.  

 
! Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Dans- en Balletschool Jorien Boot bewaart uw persoonsgegevens niet 
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van 
persoonsgegevens: 

 
Categorie Bewaartermijn Reden 
Personalia / adres                             
e-mailadres / 
telefoonnummer     

Tot twee jaar na 
beëindiging 
lidmaatschap 

Om u te kunnen 
bereiken bij 
afhandeling van de 
dienstverlening 

Bankrekeningnummer  
/ tenaamstelling                

7 jaar Om te voldoen aan de 
belastingwetgeving   

 
! Delen van persoonsgegevens met derden 

Dans- en Balletschool Jorien Boot verstrekt persoonsgegevens 
uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  

 
! Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of 
te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dans- en 
Balletschool Jorien Boot en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek 



kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@dansenballetjorienboot.nl 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, 
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee 
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw 
verzoek. 
 
Dans- en Balletschool Jorien Boot wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  

 
! Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Dans- en Balletschool Jorien Boot neemt de bescherming van uw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op via info@dansenballetjorienboot.nl 

 
! Toestemming publicatie foto’s en filmpjes 

Dans- en Balletschool Jorien Boot kan foto’s en filmpjes maken tijdens 
lessen en evenementen. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig mee om en 
plaatsen geen materiaal waardoor u of uw kind schade kan 
ondervinden. Ook plaatsen wij geen namen bij foto’s of filmpjes. Door 
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u toestemming 
voor het publiceren of gebruiken van foto’s en filmpjes.  
 
Uw toestemming geldt alleen voor materiaal dat door ons, of in onze 
opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of 
ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben 
daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te 
zijn bij het plaatsen van foto’s en filmpjes op internet. U mag 
natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.  


