
 

Algemene voorwaarden 
 

 

1. Inschrijven 
1. Inschrijven kan uitsluitend via de website. Zodra u het inschrijfformulier via de website heeft 

ingevuld en verstuurd bent u ingeschreven. Vanaf die datum gaat uw contributie in.  

Na inschrijving krijgt u een handmatige bevestigingsmail met info over de 1e betaling. Deze 

betaling dient u z.s.m. per bank te voldoen. Na inschrijving/betaling wordt er op de school 

een foto van u gemaakt en ontvangt u een ledenpas. 

2. De ledenpas dient u iedere les mee te nemen. U geeft deze af aan de balie. Deze pas wordt 

gescand en u ontvangt, indien u wenst, een sleutel voor een kluisje. Bij het vergeten van de 

pas of in geval van achterstallige betaling kunnen wij u helaas geen toegang tot de les 

verlenen. Iedereen is verplicht zich te melden aan de balie. Wij willen, ook uit 

veiligheidsoverweging, weten wie er in ‘huis’ is.* 

*I.v.m. COVID-19hoeft er op dit moment niet te worden geregistreerd aan de balie maar 

registreren we uitsluitend via de aanwezigheidslijsten in de les. 

 

2. Betalingen 
1. De betaling bij inschrijving bestaat uit het inschrijfgeld, de contributie van de eerste maand 

en de contributie van een extra maand die zal gelden als de ‘opzegmaand’. De opzegmaand 

dient altijd gelijk te zijn aan het bedrag van de maandelijkse contributie. Deze zal uiteindelijk 

na schriftelijke opzegging als laatste maand aan contributie worden verbruikt. 

2. De maandelijkse contributie dient voor de 8e van de maand te zijn voldaan. U kunt het 

verschuldigde bedrag overmaken via ons banknummer NL51INGB0009114968 t.n.v. Leidse 

Ballet & Theaterschool onder vermelding van de maand, naam van cursist en lidnummer.  

3. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van uw betalingen. Er worden geen 

facturen gestuurd en betalingen worden nimmer gerestitueerd. 

4. Het seizoen loopt van september t/m juni. De kleine schoolvakanties dienen te worden 

doorbetaald; de zomervakantie (maanden juli en augustus) niet. De vakanties en vrije dagen 

vindt u op onze website.  

 

3. Achterstallige betalingen 
1. Bij niet tijdige betaling wordt eerst een kosteloze herinnering gestuurd. Daarna volgen nog 2 

herinneringen waarbij per keer €5 administratiekosten worden berekend. 

2. Als u na twee herinneringen niet heeft betaald, ontvangt u een ingebrekestelling. U heeft 

daarna nog vijf dagen om de betaling inclusief de reeds in rekening gebrachte 

administratiekosten te voldoen. Wanneer de betaling niet binnen vijf dagen na de 

ingebrekestelling is voldaan, wordt de openstaande betaling overgedragen aan een 

incassobureau. 

 

4. Opzeggen van uw abonnement 
1. U dient uw les(sen) schriftelijk op te zeggen. U kunt opzeggen door een mail te sturen naar 

info@lbts.nl. Bij opzegging krijgt u een bevestiging via de mail. Bewaar deze goed! Dit is uw 

bewijs van uitschrijving. Zonder opzegging loopt uw abonnement gewoon door, ook als u niet 

meer komt. Zeg dus tijdig op, want restitutie van lesgeld of de opzegmaand is niet mogelijk! 



2. Als u wilt opzeggen en dit voor de 8e van de maand doet, kan de reeds bij inschrijving 

betaalde opzegmaand nog voor diezelfde maand gelden. Als er wordt opgezegd op of na de 

8e van een maand, dient deze maand nog te worden betaald. De opzegmaand geldt dan pas 

voor de maand erop. 

3. Het seizoen loopt van september tot en met juni. Wilt u na de zomerstop niet terugkomen? 

Zeg dan vóór 8 juni uw abonnement op. 

4. Het lesrooster verandert ieder jaar. Houd er dus ook rekening mee dat het tijdstip van uw les 

in het nieuwe seizoen steeds kan veranderen. Wilt u het risico niet nemen dat u uw les in het 

nieuwe seizoen niet meer kunt volgen? Zeg ook dan vóór 8 juni op.  

5. COVID-19: Mochten wij van de overheid onverhoopt tijdelijk fysiek moeten sluiten, dan 

zullen wij tegen dezelfde voorwaarden online doorgaan. U kunt dan natuurlijk altijd uw 

abonnement volgens de altijd geldende regels beëindigen.  

 

5. Abonnement tijdelijk stopzetten  
1. Het is niet mogelijk om uw abonnement tijdelijk stop te zetten. Er wordt uitsluitend een 

uitzondering gemaakt in geval van zwangerschap en langdurige blessure/ziekte. U dient 

hiervoor een medisch bewijs in te dienen bij onze school.  

 

6. Afmelden voor een les/inhalen 

1. Mocht u een keer niet bij uw les aanwezig kunnen zijn, dan kunt u zich per e-mail via 

info@lbts.nl afmelden. 

2. Wilt u deze les graag inhalen dan gelden volgende tijden: 
-Afmelden voor ochtend- en middaglessen kan tot 18.00 de avond van tevoren.  
-Afmelden voor avondlessen (va. 18.00) kan tot 16.00 dezelfde dag. 
Als je tijdig afmeldt, wordt er een inhaalles genoteerd en is het mogelijk om binnen het 
lopende seizoen een andere les te volgen als inhaalles. Deze inhaalles kan, indien er plaats is 
in de betreffende les, naar eigen keuze (rekening houdend met leeftijd en niveau) ingehaald 
worden.  

3. Een inhaalles dient vooraf gereserveerd te worden per mail.  
- Dit kan voor de ochtend- en middaglessen tot 18.00 de avond van tevoren.  
- Voor de avondlessen kan dit ook telefonisch op de betreffende avond.  
Let wel: zonder een bevestiging van ons per mail, kun je geen inhaalles volgen.  

4. Inhaallessen zijn niet inwisselbaar voor contributie of contanten en blijven geldig tot het 
einde van het dansseizoen. Inhaallessen zijn na beëindiging van het abonnement niet meer 
geldig. 

  

7. Proeflessen/losse lessen/strippenkaart 

1. Proeflessen kunnen aangevraagd worden via de website.  

2. Losse lessen kunnen eveneens worden aangevraagd via de website. Losse lessen zijn alleen 

mogelijk indien er plek is in de betreffende les. Ingeschreven leden hebben namelijk 

voorrang.  

3. Kunt u niet regelmatig naar uw les komen, dan kunt u een strippenkaart kopen. Ook hierbij 

geldt dat je alleen de les in kunt indien er plek is in de betreffende les. 

4. Voor proeflessen/losse lessen of lessen op een strippenkaart geld: u kunt de les pas volgen 

als u een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen. 

 

 



 

8. Aansprakelijkheid 

1. De Leidse Ballet & Theaterschool is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, 

schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.  

2. Dit geldt tevens voor eventueel lichamelijk letsel wat bij de Leidse Ballet & Theaterschool 

opgelopen wordt. Meldt blessures of andere beperkingen altijd bij de betreffende docent. 

3. Op bovenstaande twee punten kan bij de Leidse Ballet & Theaterschool dan ook geen beroep 

worden gedaan. 

 

9. Privacy 

1. Bezoekers, ouders en leden zijn niet geoorloofd beeldmateriaal te maken. De school kan 

daarentegen wel foto’s en video-opnames maken van de lessen en voorstellingen. Deze 

worden gebruikt voor studiemateriaal, maar kunnen ook worden ingezet voor onze eigen 

website en sociale media. Wij zullen respectvol met dit materiaal omgaan en het nooit uit 

handen geven. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich hiermee akkoord. 

Gaat u niet akkoord, laat het ons dan schriftelijk weten. 

2. Het lesmateriaal, zoals choreografieën, is niet toegestaan voor extern gebruik (o.a. sociale 

media), tenzij er toestemming is van de desbetreffende maker van het materiaal. 

  
Bepalingen waarin de algemene voorwaarden niet worden voorzien, worden door de directie van de 

Leidse Ballet & Theaterschool bepaald en zijn voor het lid bindend. 


