DANSEND IN BALANS

INSCHRIJFFORMULIER

Algemene gegevens deelnemer

Algemene gegevens danspartner

Voornaam: ……………………………………………

Voornaam: …………………………………………

Achternaam: ………………………………………..

Achternaam: ……………………………………..

0 man

0 man

0 vrouw

0 vrouw

Geboortedatum: ………………………………….

Geboortedatum: …………………………………

Adres: ………………………………………………….

Adres: …………………………………………………

Postcode: …………………………………………….

Postcode: …………………………………………….

Plaats: ………………………………………………….

Plaats: …………………………………………………

E-mail: …………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………

Telefoon: …………………………………………….. ..

Telefoon: …………………………………………….

Telefoon in geval van calamiteit …………………………………………….
Mobiel: ………………………………………………….

Mobiel: ……………………………………………….

IBAN: …………………………………………………….

IBAN: ………………………………………………….

Ik heb: 0 MS

0 Parkinson

0 Reuma

0 Iets anders …...................................................

Lidmaatschap per maand:
0 €34,00 bijdrage deelnemer
0 €55,00 deelnemer en danspartner, of twee wekelijks per deelnemer
Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan Dansend in Balans om doorlopend incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Dansend in Balans. Als U het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terug boeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
De betaling gaat via een automatische incasso naar mijn bankrekening NL89INGB0008425681 tnv Dansend in
Balans en zal aan het einde van de maand worden geincasseerd.

Gegevens in cassant
Naam:
Dansend in Balans
Adres:
Dotterbloem 3
Postcode: 5427BV Boekel
Datum:

Plaats:

Land:
Nederland
Kenmerk machtiging: (S€PA) Doorlopende
Machtiging
Handtekening voor akkoord:

ALGEMENE VOORWAARDEN














Inschrijving gebeurt door het volledig invullen van het inschrijfformulier
De eerste 2 lessen zijn gratis
Opzegging en uitschrijving met inachtneming van 1 maand
Dansend in Balans is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor ongevallen en/of blessures
Dansend in Balans is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte persoonlijke bezittingen door diefstal of
nalatigheid.
De lessen bij Dansend in Balans gaan op zon- en feestdagen niet door maar mogen op een andere
lesplaats worden ingehaald
Bij ziekte /afwezigheid van de docent wordt de deelnemer (mits bereikbaar) telefonisch of per e-mail
geïnformeerd. Er zal gezocht worden naar vervanging of er zal geprobeerd worden de les te verzetten.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Indien er meer dan 2 lessen per jaar zijn vervallen dan
heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
Dit zal aan het begin van januari plaats vinden
Bij verhindering van de deelnemer vindt er geen restitutie plaats maar de les kan wel ingehaald
worden op een andere dag en andere lesplaats.
Tijdens de lessen kunnen er foto’s- of video-opnamen gemaakt worden. Dansend in Balans mag deze
beeldopnamen gebruiken voor promotionele doeleinden, voor presentaties e.d. Mocht u hiertegen
bezwaar hebben dan dient u dit op het inschrijfformulier te vermelden
Vanaf september 2019 zullen er door het jaar 5 vakantie weken zijn dit schema wordt apart
toegevoegd en de vakanties zijn verrekend in de contributie

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Privacy Statement en Ledenovereenkomst Dansend in Balans

1. van de mensen die bij mij dansles nemen houd ik een eenvoudige administratie bij. Het gaat om
adresgegevens, telefoonnummer bankrekening en emailadres.
2. Deze gegevens worden in een veilige omgeving bewaard. Na beëindiging van de relatie met Dansend in
balans, worden deze gegevens ten hoogste nog een jaar bewaard.
3. U wordt verzocht om toestemming aan mij te geven, om deze gegevens te gebruiken, in overeenstemming
met het hierna volgende;
4. Uw gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en voor het
doorgeven van zaken die verband houden met de dansles activiteiten zoals lesschema’s, afwezigheid of
vakanties.. Uw gegevens zullen nooit en te nimmer, op welke wijze dan ook, worden doorgegeven aan derden.
5. Ik beschik niet over de kennis of de middelen en heb niet de intentie om via digitale technieken gebruik te
maken van uw gegevens. Dit geldt eveneens voor bezoeken aan mijn website.
6. Ik vind uw privacy uitermate belangrijk en voel mij verantwoordelijk voor de gegevens die U mij in goed
vertrouwen heeft gegeven. Ik zal daar, naar eer en geweten, integer mee om gaan. Voor vragen, opmerkingen,
aanvullingen of verbeteringen houd ik mij graag beschikbaar.
Slotbepaling:
Bij inschrijving gaat deelnemer/danspartner akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen
tussentijds gewijzigd worden en druk/spel fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze
voorwaarden niet voorzien beslist Dansend in Balans.

