Algemene Voorwaarden
Creative Dance Creations
J.J. Rooversstraat 7, 2441 EL Nieuwveen
Eigenaar: L.E.M. Leliveld
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.
61212768
Creative Dance Creations staat onder leiding van Lisanne
Leliveld
Soort Lessen
Creative Dance Creations (CDC) verzorgt de volgende
danslessen: Streetdance, Peuterdans, Dansplezier, Hiphop,
Klassiek ballet, Selectiedans en Dansmix. Ook verzorgt CDC
workshops op kinderpartijtjes, scholen, KDV/BSO, en
bedrijven.
Plaats
De danslessen vinden plaats op verschillende locaties:
Nieuwveen: Zalencentrum De Ringkant
Langeraar: Gymzaal Aeresteijn
Aarlanderveen: Speeltuinhuisje t.h.v. Jacob van Damstraat
Zevenhoven: Sporthal de Vlijt
Inschrijving
Leerlingen kunnen worden aangemeld met een
inschrijfformulier. Dit formulier dient door de leerling
en/of wettelijke vertegenwoordiger van de leerling volledig
ingevuld ingeleverd te worden bij de docent. Aan de
inschrijving zijn geen kosten verbonden. Bij inschrijving
ontvangt u per mail een overzicht van: de lesdagen, het
lesgeld, de schoolvakanties, en de algemene voorwaarden.
De dansdocent mag de les annuleren indien daartoe
grondige redenen (waaronder overmachtsituaties) voor
zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig
leerlingen, ziekte, verplichtingen vanuit de overheid etc. De
dansschool zal op zo’n moment geen korting op het lesgeld
aanbieden. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf
van redenen personen de toegang tot de dansschool te
weigeren. De dansschool heeft het recht personen zonder
opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een
les.
Uitschrijving
Om het lidmaatschap bij CDC op te zeggen dient u zich uit
te schrijven voordat het nieuwe lesblok in gaat. Doet u dit
niet dan dient u het daarop volgende lesblok nog te
betalen. Opzeggen dient via een uitschrijfformulier te
worden gedaan.
Opzegtermijn 2020-2021:
Lesblok 1 loopt van: 31 augustus t/m 15 november.
Opzeggen dus uiterlijk 15 november 2020.
Lesblok 2 loopt van: 16 november t/m 7 februari.
Opzeggen dus uiterlijk 7 februari 2021.
Lesblok 3 loopt van: 8 februari t/m 9 mei. Opzeggen dus

uiterlijk 9 mei 2021.
Lesblok 4 loopt van: 10 mei t/m 18 juli. Opzeggen
uiterlijk 29 augustus 2021.
Tarieven
De tarieven worden elk jaar aan het begin van het seizoen
vastgesteld en is berekend over 40 lesweken. De tarieven
staan vermeld op de website.
www.creative-dance-creations.nl
Betaling
Het lesgeld wordt voldaan d.m.v. overschrijving. Het
lesgeld kan in 2 of 4 termijnen worden betaald, te voldoen
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Deze wordt
altijd voorafgaand aan de lessenreeks per mail verstuurd.
Bij niet tijdig betalen wordt €5,- administratiekosten in
rekening gebracht en een aanmaning verstuurd. Mocht er
dan nog niet betaald worden volgt een tweede aanmaning.
Is er binnen een maand na de datum waarop het lesgeld
voldaan had moeten worden nog niet betaald dan wordt
een incassobureau ingeschakeld.
Absentie en lesverzuim
Bij ernstige ziekte en/of ander verzuim kan het
lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Dit gebeurt in
overleg met Lisanne Leliveld. Indien je niet in de les
aanwezig kunt zijn, dien je dit vooraf aan te geven.
Dit kan via mail: info@creative-dance-creations.nl
Bij ziekte en verzuim worden geen kortingen gegeven.
Rooster
Het is niet vanzelfsprekend dat de leerling bij de start van
een nieuw dansseizoen op dezelfde dag en tijd les heeft.
Dit in verband met beschikbaarheid zaal, beschikbaarheid
docent, doorstroming i.v.m. leeftijd en niveau. De leerling
krijgt aan het eind van het dansseizoen informatie over de
lesdag/tijd van het volgende seizoen.
Duur van het lesjaar
Het lesjaar loopt van augustus tot en met juli. (40
lesweken) De lessen lopen gelijk met de lesweken geldend
voor het basisonderwijs en middelbaar onderwijs in de
regio midden Nederland. In schoolvakanties en op
nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven. Wel
kunnen er af en toe optredens zijn op nationale
feestdagen, of lessen worden ingehaald in schoolvakanties.
Proeflessen
Voor de inschrijving mag elk kind 1x gratis deelnemen aan
een proefles in de juiste leeftijdscategorie. Na de proefles
kun je besluiten om je in te schrijven. Het lidmaatschap
gaat dan in vanaf de eerstvolgende dansles. De ouders
mogen tijdens de proefles eventueel blijven kijken in de
les.

Open lessen
Af en toe organiseren we open lessen. De ouders mogen
dan een les meekijken. Deze open lessen worden vooral
gehouden bij de peuterdans groepen omdat deze kinderen
nog geen voorstellingen doen. De kinderen en ouders
krijgen hier schriftelijk bericht van.
Voorstelling
Gedurende het hele schooljaar mogen alle dansgroepen
deelnemen aan demonstraties, optredens, dansdagen en
een uitvoering. Dit is niet verplicht, maar wel goed voor
het verbeteren van je zelfvertrouwen en dansplezier. Er
kunnen extra repetities ingepland worden. Voor, tijdens
en na een voorstelling kan een beroep gedaan worden op
de ouders/verzorgers van de leerlingen. Bij deelname aan
een voorstelling of optreden kan er gevraagd worden om
voor bepaalde kledingstukken te zorgen. Ook wordt voor
sommige optredens/voorstellingen entreegeld gevraagd.
Het kwijtraken van kledingstukken is op eigen risico, wij
doen ons best om alles bij de juiste persoon te houden.
Bij grote voorstellingen is het belangrijk dat het op tijd
wordt doorgegeven als je niet meedanst. Hier is altijd een
uiterlijke datum voor aangegeven. Mocht je na deze datum
toch nog afzeggen, brengen wij €20,- in rekening voor de
gemaakte kosten voor kostuums etc.
Kledingvoorschriften
De kledingvoorschriften verschillen per les. Elke les is
anders en je moet je goed voelen in de kleding die je draagt
zodat je het optimale uit de dansles kunt halen. De kleding
is tijdens de danslessen niet verplicht, maar bij de meeste
van onze optredens en voorstellingen wel nodig.
Peuterdans 2-4 jaar en Dansplezier 5-6 jaar
- een zwart balletpakje met brede bandjes of
spaghettibandjes
- zwarte zachte gymschoentjes
- voor jongens: zwarte dansbroek of legging, zwarte
gymschoentjes
Streetdance en Dansmix
- zwarte dansschoenen (bijvoorbeeld danssneakers)
- zwarte lange dansbroek of legging
Hiphop
- in overleg met de hiphop docente
Klassiek ballet
-balletpakje zwart of roze (eventueel met overslagrokje)
-roze balletpanty met voet
- balletschoenen, soort maakt niet uit
Nieuws
CDC stelt leerlingen schriftelijk en via de mail op de hoogte
van belangrijke nieuwsfeiten en of wijzigingen en
mededelingen.

WWW.CREATIVE-DANCE-CREATIONS.NL

Regels in de danslessen
• Zorg dat je op tijd aanwezig bent.
• Geen sieraden om in de les.
• Houd je aan de kledingvoorschriften.
• Neem geen eten mee de zaal in.
• De haren zitten vast (bijvoorbeeld in een staart of knot).
• Om de les zo rustig mogelijk te laten verlopen blijven er
geen ouders kijken in de les.
• Ouders hebben de mogelijkheid om in de kleedkamer of
de gang te wachten mits dit de les niet verstoort.
• Mobieltjes zijn niet toegestaan in de dansles.
• Zorg ervoor dat kostbare spullen mee worden genomen
de zaal in of bij de docent worden afgegeven. CDC is niet
aansprakelijk voor het verliezen van je eigendommen.
• Bij aanwezigheid van 3 of minder deelnemers, zal de
docent beslissen of de les door gaat, of eerder stopt die
dag.
• Er is een kleedkamer voor jongens en voor meisjes. De
kinderen en ouders dienen zich hieraan aan te passen. Dit
i.v.m. groei en ontwikkeling van de leerlingen.
Algemene regels
• Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich
gedurende hun verblijf op het terrein van en in de sporthal
te houden aan de huisregels van de dansschool, maar ook
de aanwijzingen die gegeven worden door het personeel
op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot
verwijdering worden overgegaan.
• Bezoek aan de sporthal is geheel op eigen risico. De
(directie van de) sporthal is niet aansprakelijk voor letsel
en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de
activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de
sporthal. Het gebruik van ondermeer de garderobe is
geheel op eigen risico. CDC is niet aansprakelijk voor
verlies, vermissing en beschadiging van eigendommen van
de leerling.
• Beschadigingen toegebracht aan eigendommen
(roerende en onroerende goederen) van de dansschool
door toedoen van en bezoeker zullen ten alle tijden
verhaald worden.
• Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruime zin
van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het
terrein van de sporthal is uitsluitend toegestaan met
toestemming van de leiding van CDC. Deze toestemming
kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang
worden ingetrokken.

