
INSCHRIJFFORMULIER

Kom in beweging bij The Academy!

PRIJZEN

Prijzen zijn gebaseerd op 10 maanden, van begin september tot eind juni. Tussentijds instromen is geen 
probleem. Het abonnement stopt automatisch eind juni. Het zijn 32 tot 36 lessen in totaal per seizoen. 
Vakanties en feestdagen zijn verrekend in het lesgeld. Je geeft je altijd op voor één seizoen.
Voor selectiedansers hebben we een ander inschrijfformulier. Deze krijgen ze bij aanvang van het seizoen.

PER SEIZOEN - EENMALIGE BETALING
1 les per week             € 285,-
2 lessen per week € 425,-
onbeperkt  € 570,-

PER SEIZOEN - MAANDELIJKSE BETALING
1 les per week              € 30,- per maand
2 lessen per week € 45,- per maand
onbeperkt  € 60,- per maand

Superleuk dat je je wilt inschrijven bij The DANCE Academy!
Inschrijven kan bij ons op twee manieren;

1. Door dit formulier in te vullen en in te leveren bij ons. Wij voeren jouw gegevens dan in in Fitmanager,
 het programma waar wij mee werken. Zodra wij jouw gegevens hebben ingevoerd krijg je een mail
 waarin gevraagd wordt jouw account te bevestigen. Via Fitmanager worden alle betalingen gedaan,
 maar versturen we ook de nieuwsbrieven. Klik deze niet op uit, want ze zijn soms best belangrijk. 

2. Door direct een account aan te maken bij Fitmanager. Fitmanager is een gratis programma met
	 gemakkelijke	app	voor	alle	smart	phones.	Kijk	op	www.fitmanager.nl	voor	meer	informatie.

Naam leerling:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Email:

1.
2.
3.
4.

Naam ouder of verzorger indien leerling jonger dan 18 is:

Geboortedatum:

Tel.nr.

      Man              Vrouw

PERSOONLIJKE GEGEVENS

SOORT DANSLES WELKE DAG EN TIJD

STARTDATUM



Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het reglement, de algemene voor-
waarden (verkrijgbaar bij de balie) en verplicht zich tot het naleven hiervan.

Datum:

The Fit Academy
 - Vanaf 12 jaar: alleen op woensdag en vrijdagmiddag tussen 17.00 - 19.00 uur
    onder begeleiding van een medewerker van The Fit Academy.
  Vanaf 14 jaar:  alleen onder 18+ begeleiding.
 - Het gebruik van een handdoek is verplicht.
 - Telefoons zijn toegestaan, telefoneren in de zalen niet. Bij fotograferen of foto’s plaatsen
  op social media; houd rekening met de privacy van overige aanwezigen en onze medewerkers.

The Dance Academy
 - Je geeft je altijd op voor één jaar. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in overleg.
 - Telefoons zijn tijdens de les niet toegestaan. Bij fotograferen of foto’s plaatsen op social media; 
  houd rekening met de privacy van overige aanwezigen en onze medewerkers.
 - Bij verstoringen in de les, onwenselijk gedrag als pesten etc, zullen wij de leerling waarschuwen. 
	 	 Na	3	waarschuwingen,	volgt	een	laatste	waarschuwing.	Hierna	zal	de	leerling	definitief	verwijderd	
  worden uit de les en zal het abonnement opgezegd worden, zonder terugbetaling van eventueel 
  betaalde lesgelden.
 - Voor selectie-dansers hebben we een extra reglement.

The Musical Academy
 - Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk aan het einde van een uitvoering (eind december en
  eind juni). Op alle overige momenten is opzegging niet mogelijk.
 - Van de leerlingen van The Musical Academy wordt verwacht dat zij bij elke les aanwezig zijn.

Algemeen
 - Het is niet toegestaan om onze zalen te betreden met buitenschoeisel.
 - Roken en het gebruik en/of verspreiding van verboden middelen is verboden.
 - Verbaal en lichamelijk geweld en/of ongewenste intimiteiten binnen The Academy
  worden niet getolereerd.
 - The Academy is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of
  lichamelijk letsel tijdens een training of in/om de sportschool. Iedereen sport op zijn/haar eigen
  risico en The Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 - The Academy is altijd bevoegd om personen tijdelijk of blijvend toegang te ontzeggen en om een 
  lidmaatschap per direct op te zeggen wanneer hier gegronde redenen voor zijn.

Naam: Handtekening:

HUISREGELS THE ACADEMY
The Academy is onderverdeeld in The Dance Academy, The Fit Academy en The Musical Academy.
Iedereen die sport of danst bij The Academy verplicht zich tot het naleven van onze huisregels.
Daarom vragen wij iedereen die zich inschrijft deze huisregels te lezen en te ondertekenen.
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