
Algemene voorwaarden                                                                                                  

De algemene voorwaarden kunnen gedurende het seizoen worden aangepast. Indien het 
document is gewijzigd, zal dit bekend gemaakt worden. 

Inschrijving 

• Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en 
ondertekend inschrijfformulier. 

• Na inschrijving is de cursist het lesgeld per maand verschuldigd. 
 

Betaling 

• De betaling van het lesgeld gebeurt via de automatische incasso, deze wordt geïnd rond 
de 25e van de maand. 

• Het lesgeld wordt voorafgaand aan de maand geïncasseerd. 
• Wijzigingen van de gegevens van de cursist dienen zo spoedig mogelijk te worden 

doorgegeven. 
 

Opzegging 

• Opzeggingstermijn is 1 maand en dient per mail gedaan te worden: info@modestoduns.nl  

 

Rooster 

• Het is niet vanzelfsprekend dat u of uw kind bij het begin van een nieuw dansseizoen op 
dezelfde dag tijd en les heeft. Dit in verband met doorstroming en de beschikbare 
ruimte. 

 

Vakanties 

• In de schoolvakanties wordt geen les gegeven. Het vakantierooster staat vermeld in de 
nieuwsbrieven en op het rooster van onze website: www.modestoduns.nl 
 

Kledingvoorschriften 

• Alle leerlingen worden geacht de juiste danskleding aan te schaffen. 
• Dans: In overleg met de docenten 
• Selecties: Showdance tenue en jazzdans tenue in overleg met de docenten 
• Hiphop: Tenue en schoenen in overleg met de docent 
• Buitenschoenen en schoenen met zwarte zolen die afgeven op de vloer worden 

niet toegestaan in de danszalen. 
• Het dragen van sieraden en attributen zoals petjes worden niet toegestaan in de 

lessen. Eventueel kunnen waardevolle spullen zoals gsm’s (uit!) in bewaring worden 
gegeven bij de docent. 
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Danslessen 

• De groepsindeling – naar leeftijd en niveau – wordt bepaald door de docenten van 
Dansschool ModèstoDûns. 

• We hebben gedurende het jaar speciale kijklessen voor ouders en/of begeleiders. We 
willen graag dat onze danslessen geconcentreerd verlopen. Voor de open 
lessen/kijklessen ontvangen jullie een uitnodiging 

• Dans is heel leuk, maar vraagt ook om discipline. Als je een les verzuimt mis je een stuk 
techniek, routine en repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kan je 
een keer echt niet komen, dan meldt je je af bij de betreffende docent (en in de 
toekomst via de Bueno-app) 

 

Voorstellingen en wedstrijden 

• Om de 2 jaar organiseert dansschool ModèstoDûns een theatervoorstelling.  

• Ieder jaar organiseert ModèstoDûns een eindvoorstelling. 

• Ieder jaar vindt het (O)FK Jazzdans plaats 

Voor alle wedstrijden en voorstellingen vragen we hulp van vrijwilligers via de 
nieuwsbrief.  

Wanneer een danser niet mee kan doen aan de wedstrijden horen we het graag ruim 
van te voren zodat de docent hier rekening mee kan houden in de planning en 
opstellingen van het team. 

 

Aansprakelijkheid 

Dansschool ModèstoDûns is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de 
dansschool. Dansschool ModèstoDûns stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, 
ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) opgelopen tijdens de lessen. 
Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de danszalen en het verblijf in en 
rondom de Molkfabryk en de Nije Westermar geschiedt geheel voor eigen risico. 
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