
Dansschool M-beat  kvk nr: 63161117  btw nr: NL170530152B01 

 
 
 
 
 

 

Inschrijfformulier Peuterdans 

 
 

Kind 
 
Achternaam  :_______________________________________________________________________________________ 
 
Voornaam  :_______________________________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum :__________________________________________ M / V 
 
 
 
Ouder/verzorger 
 
Achternaam :________________________________________________________________________________________ 
 
Voorletters :_______________________ Voornaam :_______________________________________________________ 
 
Geboortedatum :__________________________________________ M / V 
 
Adres   :________________________________________________________________________________________ 
 
Postcode  :_________________________ Woonplaats :____________________________________________________ 
 
Telefoon nr.  :________________________________________________________________________________________ 
 
E-Mail adres :________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ik wil lid worden van Dansschool M-Beat voor : 
□ 1x per week les op vast uur 
□ 2x per week les op vaste uren     
 
 
In te vullen door Dansschool M-beat: 
 
Startdatum : ______________________________ Locatie/les :___________________________________________________ 
 
 
Lesgeld:   Dit word in 2 periodes gefactureerd. 
 
- Bij inschrijving eenmalig € 10,- administratie kosten.  
- 1x per week les op vast middag uur bedraagt € 18,- per maand.  
- 2x per week les op vast middag uur bedraagt € 30,- per maand. 
- 1e periode oktober tot en met februari  
- 2e periode maart tot en met september  
(voor de maand juli word er geen lesgeld in rekening gebracht) 
 
 
Ondergetekende verklaart akkoord met de algemene voorwaarden en onze privacy- en cookieverklaring*. 
 
 
Handtekening: ______________________________________________ datum: ____________________________ 
 
 
 
(*Op de achterzijde vind u onze algemene voorwaarden. Onze privacy- en cookieverklaring vind u terug op www.mbeat.nl) 



Dansschool M-beat  kvk nr: 63161117  btw nr: NL170530152B01 

Algemene voorwaarden 

 
1. Verantwoordelijkheid 
Ouders/verzorgers, die de lidmaatschap overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke hoedanigheid, zijn 
hoofdelijk verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de onderstaande voorwaarden. Zij worden verder aangeduid als 
de verantwoordelijke. Ook indien leden tussentijds meerderjarig worden, blijft degene die de overeenkomst is aangegaan de 
verantwoordelijke. 
 
2. Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- 
 
3. Inschrijven en voorwaarden 
U vult een inschrijf formulier in die via de docente te verkrijgen is. Deze levert u in bij de docente. Of u kunt hem mailen naar 
administratie@mbeat.nl. Mits deze is ondertekend. Zodra u bent ingeschreven start de contributie. De lessen kunnen alleen 
doorgang vinden bij voldoende deelname. 
 
4. Contributie 
De contributie is gebaseerd op een heel cursusjaar inclusief vakanties. In het bedrag is rekening gehouden met de reguliere 
schoolvakanties. Tijdens de vakanties is er geen les. De contributie wordt in twee periodes per cursusjaar berekend en dient voor 
aanvang van de nieuwe periode betaald te worden. De contributie kan niet gerestitueerd worden. Bij verzuim van betaling van 
de contributie is Dansschool M-beat gerechtigd de  deelname aan de lessen te ontzeggen totdat de verschuldigde contributie is 
betaald. De contributie kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL86 RABO 0303998253. 
 
5. Proeflessen 
U kunt altijd één gratis proefles nemen. Daarna wordt er geacht in te schrijven. 
 
6. Opzegtermijn één kalendermaand. 
Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd. Opzeggingen dienen door de verantwoordelijke SCHRIFTELIJK ingediend 
te worden bij de Administratie, Postadres: Forel 52, 3824 LC, Amersfoort. Dit kan ook via de mail: administratie@mbeat.nl. 
De schriftelijke opzegging moet op zijn laatst 30 dagen voor de eerstkomende betalingsperiode binnen zijn op één van de 
aangegeven adressen. Wordt deze na de betaal datum ingediend, wordt er nog een maand extra in rekening gebracht. 
 
7. Ziekte en afwezigheid 
Bij ziekte / afwezigheid van de docent worden de leden (mits bereikbaar) telefonisch, per mail of WhatsApp op de hoogte gebracht.  
Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet 
mogelijk zijn dan vervalt de les. 
 
8. Aansprakelijkheid 
Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. M-beat is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen of 
andere schade/letsel, die een lid kan overkomen. Ook bij deelname aan eventuele overige activiteiten is op eigen risico. 
 
9. Schade 
Schade toegebracht aan de inventaris ( het gebouw waar de lessen plaatsvinden) wordt op de leden verhaald op grond van 
wettelijke aansprakelijkheid. 
 
10. Wangedrag 
Een lid, die zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam van de school in opspraak brengt, kan tijdelijk of voorgoed de 
toegang tot de lessen ontzegd worden. Daarbij worden de lopende financiële verplichtingen stopgezet en kan de contributie niet 
gerestitueerd worden. 
 
11. Kleding 
Deelname aan de les mag in zelfgekozen sportkleding. Buitenschoeisel is niet toegestaan in de gymzaal. 
 
12. Beeld- of geluidsdragers 
Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord is uitsluitend toegestaan met toestemming van de 
docente. Deze kan zonder opgaaf van reden per direct worden ingetrokken. 
Het kan zijn dat er tijdens de lessen en/of overige activiteiten door M-beat foto's of video opnamen worden gemaakt. Deze 
opnamen worden uitsluitend voor promotie doeleinden gebruikt. Hier kunt u schriftelijk bezwaar tegen maken. 
 
12. Contact 
Postadres: Forel 52, 3824 LC, Amersfoort. Tel: 06-23888765. Mail: info@mbeat.nl. Website: www.mbeat.nl 
Facebook : https://www.facebook.com/Dansschoolmbeat 
 


