
Inschrijfformulier 
 
 
Ik schrijf mij in voor:  □     Peuter/kleuterdans  

     □     Dansplezier bs. groep 2-3     

     □     Streetdance      

 □     Hiphop 

     □    Modern Jazz 

                  
 
 
Voornaam: _________________________ Achternaam: ____________________________ 
 
Adres: _____________________________ Postcode/Plaats: ________________________ 
 
Telefoon (ouder/verzorger):_________________ Geboortedatum (danser): ______________ 
 
Email (ouder/verzorger): ______________________________________________________ 
 
Bijzonderheden(ziekte/allergie): ________________________________________________ 
 
Inschrijving per ingang van (datum):_____________________________________________ 
 
Ik ga dansen op locatie:  Nieuwveen / Langeraar / Ter Aar / Zevenhoven* 
  
Ik wil mijn factuur jaarlijks betalen in:   2 termijnen  /  4 termijnen *    
 
 

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 naar u gemaild en zijn te 
vinden op de site www.creative-dance-creations.nl. Dit formulier kunt u inleveren bij de docent. 
 
 

Naam: _____________________________ Handtekening: __________________________ 

(voor minderjarigen handtekening wettige vertegenwoordiger)

Lesgeld 

Het lesgeld wordt elke jaar aan het 

begin van het seizoen vastgesteld. 

Deze blijft vervolgens het hele 

schooljaar 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 

schooljaar zal het lesgeld naar 

evenredigheid worden berekend. 

Het lesgeld is voor elke 

leeftijdsgroep anders, de tarieven 

zijn te vinden op onze website. 

 

Opzegging lidmaatschap 

Mocht je je willen uitschrijven dan 

dien je het lidmaatschap op te 

zeggen vóórdat een nieuw lesblok 

is gestart door middel van een 

uitschrijfformulier. Is het lesblok al 

gestart dan dien je dat blok nog te 

betalen, zie algemene 

voorwaarden. Meer informatie over 

de opzegtermijn is te vinden op 

onze website. 

Absentie 

Indien je niet in de les aanwezig 

kunt zijn, dien je dit vooraf aan te 

geven. Dit kan per mail naar: 

info@creative-dance-creations.nl 

Locatie 

De danslessen worden gegeven  

op verschillende locaties. Kijk op 

onze website voor meer informatie. 

Kledingvoorschriften 

Tijdens onze lessen draag je 

geschikte danskleding en 

schoeisel. Alle kledingvoorschriften 

per les staan op de website.  

 

Wijzigingen 

Adreswijzigingen, of wijzigingen in 

e-mail adres of telefoonnummer 

kunnen worden doorgegeven via:  

info@creative-dance-creations.nl.  

 

 

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

(* aub omcirkelen wat van toepassing is) 


