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Voorwaardenformulier MOTIV  

1) Lesgeld kan alleen worden voldaan volgens automatisch incasso. In de laatste week 
voorafgaand aan de betreffende maand. 
 

2) Bij MOTIVdance hanteren we geen inschrijfgeld. 
 

3) De contributie wordt betaald in 12 gelijke termijnen. In vakanties en op feestdagen 
betaald u door. Hier is de contributie op aangepast.  
 

4) MOTIVdance mag contributie verhogen. Dit wordt minimaal 2 maanden tevoren 
aangekondigd. 
 

5) Als u wijzigingen heeft in uw gegevens die bij ons bekend zijn (adres, IBAN, 
telefoonnummer, e-mailadres), dient u dit schriftelijk of telefonisch door te geven aan 
Wiesje ten Have. 
 

6) Uitschrijven geldt met 1 maand opzegtermijn. Dit houdt in dat u na het inleveren/mailen 
van het uitschrijfformulier nog één maand contributie moet betalen. Uiteraard mogen de 

lessen deze maand nog gevolgd worden. 

Verloop van de lessen: 

7) Om de privacy en vrijheid van alle kinderen te kunnen blijven waarborgen, blijven de 
deuren van de zaal tijdens de les gesloten. Kort voor het einde van de les kan het zijn dat 
de desbetreffende docent de deur open zal zetten zodat u uw kind(eren) nog even kunt 
zien dansen.  
 

8) Mocht uw zoon/dochter niet aanwezig kunnen zijn tijdens de les, meldt het bij de 
desbetreffende dansdocent. 
 

9) Wanneer een les niet gevolgd kan worden, mag deze les, in overleg met de docent 
ingehaald worden.  
 

10) MOTIVdance kan geplande lessen in uitzonderlijke gevallen verzetten naar een andere 
dag/tijd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit gecommuniceerd via e-mail.   
 

Vakanties/feestdagen: 

11) MOTIVdance houdt zich aan dezelfde vakanties en feestdagen als schoolvakanties 
‘midden’. In de zomervakantie is er voor kinderen 6 weken geen les, voor volwassenen 4 
weken geen les. De vrije dagen en vakanties staan vermeld op de website van 
MOTIVdance onder het kopje ‘info’. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) MOTIVdance kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor letsel, blessure, 
schade of diefstal. Wij raden dan ook aan uw waardevolle spullen thuis te laten. 
 

13) Bij problemen, vragen, klachten, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen. Dit 
stellen wij zeer op prijs. Alleen dan kunnen wij er wat mee. 
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