
Inschrijfformulier Dansmix 25+ 

  
Ik kies voor een betaling per: 
. 

□ Kwartaal  € 6,00 per les * 

□ Half jaar   € 6,00 per les * 

□ 10 rittenkaart   € 62,50 per kaart * 
( * Bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw) 

 
Voornaam: _________________________ Achternaam: ____________________________ 
 
Adres: _____________________________ Postcode/Plaats: ________________________ 
 
Telefoon:___________________________ Geboortedatum: _________________________ 
 
Email: ____________________________________________________________________ 
 
Bijzonderheden(ziekte/allergie): ________________________________________________ 
 
Inschrijving per ingang van (datum)______________________________________________ 
 
 
Ik geef wel/geen*  toestemming om foto’s en filmpjes te gebruiken om op de website te plaatsen of als 
promotiemateriaal te gebruiken. Ondergetekende dient zich te houden aan de algemene voorwaarden 
van Creative Dance Creations. Deze worden bij uw inschrijving meegegeven en zijn te vinden op de 
site www.creative-dance-creations.nl. Dit formulier kunt u inleveren bij Lisanne Leliveld. 
 
 

Naam: _____________________________ Handtekening: __________________________ 

 

Lesgeld 

Het lesgeld wordt elke jaar aan het begin van het seizoen vastgesteld. Deze blijft vervolgens het hele seizoen ongewijzigd. U 

dient de factuur binnen 14 dagen te betalen.  Bij niet tijdig betalen van de contributie zal € 5,- administratiekosten in rekening 

worden gebracht. Bij instroming van een lid gedurende een contributiejaar zal de contributie naar evenredigheid worden 

berekend. 

 

Opzegging lidmaatschap 

Kwartaal en half jaar abonnement: Voor het opzeggen van het lidmaatschap bij CDC dient u zich uit te schrijven voordat het 

nieuwe kwartaal/half jaar van betaling in gaat. Doet u dit niet dan dient u het daarop volgende kwartaal/half jaar nog te betalen. 

Opzeggen dient via een uitschrijfformulier te worden gedaan. In bijzondere gevallen, zoals verhuizing, zwangerschap e.d. is 

tussentijds opzeggen toegestaan. Dit verzoek tot opzegging dient echter ook schriftelijk te gebeuren met opgaaf van redenen. 

Bij dit verzoek beslist de leiding van CDC 

Wijzigingen 

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven via: info@creative-dance-creations.nl. Ook de wijzigingen in mailadres en 

telefoon. 

Locatie 

De danslessen worden gegeven in de  muziekzaal van Zalencentrum De Ringkant in Nieuwveen.  

Adres: Hazeweg 1, 2441 AD Nieuwveen 

Absentie 

Indien je niet in de les aanwezig kunt zijn, dien je dit vooraf aan te geven. Dit kan via de website met de afmeld button, per mail: 

info@creative-dance-creations.nl  

De gehele algemene voorwaarden van CDC en het huidige lesgeld per dans onderdeel zijn te vinden op de website 


