
INFORMATIE, REGELS EN VOORWAARDEN  
Danslessen DanSwing 2020-2021 

 
  
Inschrijven: 
Om in te kunnen schrijven, moet u de betaling voor die periode overmaken 
en het inschrijfformulier  
helemaal ingevuld inleveren bij de eerst volgende les.  
 
Betaling & Tarieven: 
Hieronder de tarieven voor dit seizoen: 
  1x per week 2x per week 3x per week onbeperkt Losse les 

Peuterdans (45 min.) € 48,- € 90,- - - € 7,- 
Kinderen & Tieners € 53,- € 100,- € 140,- € 165,- € 8,- 

Volwassenen € 58,- € 110,- € 150,- € 175,- € 9,- 

Bij iedere les van 75 min. komt er een bedrag van € 10,- bovenop het periode bedrag. 

 
De tarieven zijn per periode. Het schooljaar bij DanSwing bestaat uit 3 periodes; 
1= september t/m december 
2= januari t/m maart 
3= april t/m juni 
Dit zijn ongeveer 3 maanden en 11 lessen per periode. 
Bij iedere les is een eenmalige proefles gratis. U betaald bij DanSwing geen inschrijfgeld. 
 
Betalingen dienen te worden overgemaakt op IBAN/rekeningnummer: NL69RABO0132775905 t.n.v 
DanSwing. Graag erbij vermelden voor welk lid er betaald wordt. 
Iedere periode dient het lesgeld in de eerst lesweek van die periode over te zijn gemaakt. 
Als betalingen binnen zijn ontvangt u een betalingsbevestiging per mail. 
 
Opzeggen: 
U blijft lid bij DanSwing totdat u zelf opzegt. Mocht u willen stoppen met dansen bij DanSwing moet u dit 
doorgeven per mail (danswing@hotmail.com) voor het begin van de nieuwe betalingsperiode. U krijgt dan een 
bevestiging terug gestuurd over de mail. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.  
 
Vakanties: 
De lessen bij DanSwing lopen door tot de zomervakantie (juli & augustus). 
In principe gaan de lessen altijd door, maar tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen en soms kan de les 
door andere redenen niet doorgaan. 
 
Afmelden en inhaallessen: 
Als u zelf een van de lessen niet kunt komen, dient u af te melden. Restitutie van lesgeld is hierbij niet 
mogelijk. Wel kunt u uw afgemelde les bij een andere les naar leeftijd inhalen.  
U dient uw inhaalles van te voren te reserveren. Inhaallessen blijven staan tot de zomervakantie. 
Afmelden en reserveren kan per mail: danswing@hotmail.com tot een dag van te voren. Of op de dag zelf 
telefonisch : 06-10332618. Mocht het een keer voorkomen dat er minder dan 4 leerlingen in de les 



aanwezig zijn, kan deze les helaas niet doorgaan. De leerlingen die wel aanwezig zijn of zich al afgemeld 
hadden, krijgen in dit geval een inhaalles. 
 
 
Huisregels: 

- Als u mee wilt doen aan de lessen is het handig om de juiste kleding te hebben. Zorg voor lekker 
zittende danskleding met sport- of dansschoenen die niet buiten zijn gedragen en zonder zwarte zool.  

- Haren graag vast en geen sieraden om of kauwgom in. 
- 5 minuten voor de les, kunt u de school in.  
- Het is absoluut niet toegestaan door de school te lopen en er dient dan ook gebruik te worden 

gemaakt van de toiletten bij de ingang en niet elders in de school. Ook de klaslokalen zijn verboden 
toegang voor leden van DanSwing tijdens de danslessen. 

- Spullen kunnen in de gang aan de kapstok of op/onder de bank in de gang gelaten worden. 
- Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee, mocht u dit toch bij u hebben neemt u ze dan mee 

de zaal in. (mobiele telefoons uit!) 
- De straat voor de school is een eenrichtingsweg! Voor de veiligheid vragen wij u hier ook aan te 

houden. 
- Helaas is het vaak voorgekomen dat er spullen van de basisschool verdwenen tijdens lestijden van 

DanSwing. Daardoor is besloten dat het niet toegestaan is om met de spullen op de gang te spelen 
(bijvoorbeeld met het bouwmateriaal). Ook is het niet toegestaan voor leden van DanSwing om in 
het keukentje van de school te komen. 

- Het is niet de bedoeling dat ouders en kinderen in de school blijven wachten tijdens de danslessen. 
Mocht dit een probleem zijn, kunt u dit bespreken met Loes. 

 
Wijzigingen: 
Mochten de contactgegevens die bij DanSwing opgegeven zijn veranderen, geef dit dan zo snel mogelijk door 
via een mailtje naar danswing@hotmail.com 
 
Locatie & Contactadres: 
De lessen bij DanSwing worden gegeven in de speelzaal van de st. Jozefschool in Wassenaar.  
(Thorbeckestraat 37)  
 
Het contactadres/postadres is: (hier worden niet de lessen gegeven) 
DanSwing 
Loes Overdijk-Wigman 
Starrenburglaan 107 
2241 ND Wassenaar 
06-10332618 
www.danswing.nl 
danswing@hotmail.com 
 
Overig: 

- DanSwing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, op wat voor manier dan ook.  
Hier kan dan ook nooit een beroep op worden gedaan. 

- Het rooster en de tarieven van DanSwing kunnen veranderen gedurende het seizoen. 
- Het is natuurlijk altijd leuk om te laten zien wat je hebt geleerd. Daarom zal er 2x in het 



jaar een open les, presentatie of voorstelling zijn bij de kinder- en tienerlessen. 
Informatie daarover volgt tegen die tijd. 

- Zouden ouders er a.u.b. op willen letten dat kinderen voor de les naar de wc zijn geweest. 
- DanSwing zal nooit foto’s/filmpjes van leden plaatsen op social media of gebruiken voor reclame 

doeleinden zonder toestemming te vragen aan de betreffende persoon. 
- De gegevens van leden worden nooit met anderen gedeeld zonder toestemming van de betreffende 

persoon. 
- Bij een situatie waardoor door de overheid wordt besloten dat de dansschool tijdelijk moet sluiten 

(zoals bijvoorbeeld in het voorjaar van 2020), zal het lidmaatschap (En daarbij dus ook de 
verplichting tot betaling) per ingang van de daarop volgende periode worden bevroren totdat de 
lessen weer hervat mogen worden. Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk daar het 
hierbij gaat om overmacht. In een dergelijke situatie zal altijd gezocht worden naar een alternatief 
om danslessen aan te bieden. 

 


