Wat kosten de danslessen?
Najaar 2021
Stijldansen 15 lessen van een uur*
Of € 43,13 p/mnd (4 maanden)
*Op de zaterdag 12 lessen van een uur en 15 min.
Stijldansen(verstandelijk beperkten) 15 lessen van een uur
Of € 43,13 p/mnd (4 maanden)
Stijldansen jeugd(op de vrijdag) 12 lessen van een uur
Of € 35,13 p/mnd (4 maanden)

€ 160,00 per pers.

€ 160,00 per pers.
€ 128,00 per pers.

Salsa 15 lessen van een uur
Of € 43,13 p/mnd (4 maanden)

€ 160,00 per pers.

Argentijnse Tango 14 lessen van een uur.
Of € 43,13 p/mnd (4 maanden)

€ 160,00 per pers.

Bachata Traditional 7 lessen van een uur
*op deze cursus is géén staffelkorting van toepassing.

€ 77,00 per pers.*

Privélessen per uur
Voor iedere persoon meer betaalt u € 10,00 extra.
Betaling geschiedt per keer à contant of dmv pinbetaling.

€ 70,00 p.p. e/o p.pr.

Vrije wedstrijdtraining op zaterdag van 10.00-13.00 uur.
DD-sportkaart(tienrittenkaart)

€ 8,00 per pers.
€ 60,00

Cursussen
najaar 2021

Voor meer dan
dansles alleen……….

Bij betaling in 4 maandelijkse termijnen wordt € 12,50 administratiekosten extra in rekening
gebracht. Tevens dient er dan een machtiging voor het innen van de lesgelden afgegeven te
worden. Ook kunt u in twee termijnen betalen. U betaalt dan voor of op de eerste les € 90,00
en uiterlijk op de vijfde les het resterende bedrag. Er worden dan geen extra kosten in
rekening gebracht.
Kortingen
Bij het gelijktijdig volgen van een tweede cursus, krijgt u op de tweede cursus 25% korting, op
de derde cursus 50% korting en op de vierde cursus 75% korting.
De korting is van toepassing op de cursus met het laagste tarief.
Hoe kunt u betalen?
1. Via een eenmalige machtiging wordt het lesgeld in de eerste week van de cursus
afgeschreven. (Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u de betaling ongedaan
maken),
2. Dmv een overboeking via uw bank binnen 5 dagen na de start van de cursus.
3. Door middel van PIN betaling
Bankrelatie: ING bank: NL83 INGB 0003 4475 55 t.n.v. Danscentrum Dokman

Oosterbroekstraat 4, 9402RZ ASSEN – Tel: 0592 318223
website: www.dokman.nl / e-mail: info@dokman.nl

danscursussen najaar 2021
Argentijnse Tango
Stijldansen
Zondag
26/09

Start data

Argentijnse Tango beginners
Argentijnse Tango gevorderd

Salsa-dansen

18.45 – 20.00
20.00 – 21.30
20.30 – 22.00

Stijldansen topklasse 4 paren
Stijldansen goudster 2 paren
Stijldansen beginners paren

Maandag
20/09

17.30 – 18.45
20.00 – 21.15

Dansen voor verstandelijk beperkten
Stijldansen topklasse 8 paren

Dinsdag
21/09

18.45 – 20.15
19.15 – 20.45

Stijldansen topklasse 1 paren
Stijldansen goud paren

*
*

Woensdag
22/09

18.45 – 20.15
19.15 – 20.45
20.45 – 22.00

Stijldansen topklasse 3 paren
Stijldansen brons paren
Stijldansen zilver paren

*
*

Donderdag
23/09

18.45 – 20.15
19.15 – 20.45
20.45 – 22.00

Stijldansen beginners paren
Stijldansen topklasse 3 paren
Stijldansen goudster paren

*
*
*

Vrijdag
24/09

17.45 – 18.45
18.45 – 20.15
19.15 – 20.45
20.45 – 22.15
21:15 – 22:45

Stijldansen beginners jeugd
Stijldansen bronsster paren
Stijldansen topklasse 2 paren
Stijldansen topklasse 3 paren
Stijldansen topklasse 7 paren

*
*
*
*

Zaterdag
25/09

10.00 – 13.00
19:15 – 20:45

Stijldansen vrije wedstrijdtraining
Stijldansen beginners paren

Zondag
26/09

16.15 – 17.30
17.30 – 18.45

*
*

Maandag
20/09

18.45 – 20.00
21:15 – 22:30

Salsa beginners
Salsa gevorderd 2

Dinsdag
21/09

20:45 – 22:00

Salsa gevorderd

Bachata Traditional
Maandag
20/09

19.00 – 20.15
20.15 – 21.30

Pilates

N.B. Wijzigingen voorbehouden.

Gaat niet door.
Gaat niet door.

Aanmelden/info: Noortje Bremmers
Info@purepilates.nu / 06 53 80 51 39
www.purepilatesassen.nl

In het kader van de Wet persoonsregistratie geven wij u te kennen dat de door u verstrekte
persoonsgegevens in onze geautomatiseerde cursistenadministratie zullen worden opgenomen.
Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over
persoonsgegevens en cursusgegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de
administratie en logistieke functies (binnen en buiten Danscentrum Dokman).

ALGEMENE INSCHRIJF- EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. Inschrijving.
De inschrijving is strikt persoonlijk en geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en
ondertekend terug te zenden naar Danscentrum Dokman.
2. Bevestiging van inschrijving.
Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging met gegevens met betrekking tot de aanvang van
de cursus en betaling van het lesgeld.
3. Aantal inschrijvingen.
Danscentrum Dokman behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus
daartoe aanleiding geeft, afwijkend over uw inschrijving te beslissen.
4. Cursusregels.
Iedere cursist(e) dient zich te onderwerpen aan alle besluiten en maatregelen die Danscentrum Dokman
in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door
de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.
5. Cursusgeld.
De cursist(e) verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht al of niet,
geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.
6. Verzuim.
Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van
cursusgelden.
7. Te Innen kosten
Alle door Danscentrum Dokman te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden, geen
uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist(e).
8. Tijdsduur cursusovereenkomst.
De cursusovereenkomst gaat in vanaf de dag dat de factuur + bevestiging door Danscentrum Dokman
aan u is verstuurd. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist tot betaling van het gehele
cursusgeld, met in achtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie bepaling 9, voortijdige
beeindiging van een cursus). De cursusovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men
zich ingeschreven heeft, in normale geval beëindigd kan zijn.
9. Voortijdige beëindiging van een cursus.
Een opzegging kan alleen en uitsluitend per aangetekende brief geschieden, waarbij rekening gehouden
dient te worden met het volgende: annulering van een cursusovereenkomst kan tot een maand voor
aanvang van de betreffende cursus kosteloos geschieden.
10. Geschillen.
Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
cursusbepalingen van toepassing zijn of de betreffende cursusbepalingen en haar uitleg of uitvoering,
zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale
competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter.
11. Rechten en verplichtingen.
De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is
ontbonden.
12. Overige bepalingen.
Alle gegevens die in de brochure + bijlagen staan vermeld, worden geacht tot deze algemene inschrijf- en
betalingsvoorwaarden te behoren.

INSCHRIJFFORMULIER- najaar 2021
Dit inschrijfformulier kunt u sturen naar:
Danscentrum Dokman, Oosterbroekstraat 4, 9402 RZ ASSEN

Voornaam (heer)

(dame)

Achternaam heer
Achternaam dame
Adres
Postcode
Telefoon (

Woonplaats
)

E-mail adres
Geb.datum (heer)

(dame)

DANSCURSUS 1
Schrij(ft)ven zich in voor de cursus
op de

-dag om

uur.

-dag om

uur.

DANSCURSUS 2
Schrij(ft)ven zich in voor de cursus
op de

Ondergetekende is bekend met de door ons opgestelde inschrijf- en betalingsvoorwaarden en gaat
hiermee akkoord. Cursist(e)(en) heeft/hebben tevens geen bezwaar dat zijn/haar emailadres wordt
gebruikt voor communicatie tussen Danscentrum Dokman en de cursist(e)(en) voor onbepaalde tijd tot
wederopzegging.
Datum

Handtekening

NB. Indien de cursist(e) minderjarig is dient ouder/voogd te tekenen.
EENMALIGE MACHTIGING
De ondergetekende heeft het inschrijfformulier voor de danscursus(sen) bij Danscentrum Dokman te
Assen volledig ingevuld en machtigt hen om éénmalig het cursusgeld van de onderstaande bankrekening
af te schrijven.
IBAN:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Naam:
Woonplaats:
Datum:

Handtekening:

Bedrag:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

