Inschrijfformulier MLX Musical&dance 2020-2021
1.

Lidmaatschap
Door inschrijving wordt men voor onbepaalde tijd deelnemer van de hieronder vermelde les van musical- en
dansschool ‘MLX Musical & Dance’. Het seizoen 2020-2021 loopt van 30 augustus 2020 tot en met 16 juli 2021.
De leslocatie is Floralis, Floralisplein 69, Lisse.
LES > s.v.p. de betreffende les(sen) aankruisen
Peuter & Kleuterdans
 Ouder&Peuterdans 1,5-3 jaar > Zaterdag 10:00-10:45 uur
 Ouder&Kleuterdans 3-5 jaar > Zaterdag 11:00-11:45 uur
 Kinderdans 3-5 jaar (zonder ouders) > Woensdag 13:15-14:00 uur
Hip Hop
 Hip Hop 12-18 jaar > Woensdag 18.15 – 19.10 uur
Musical/Song & Dance
 Song & Dance 6-9 jaar > Dinsdag 16.30 - 17.25 uur
 Selectie Musical 10-18 jaar (tieners) > Dinsdag 18:30-19:30 uur
 Selectie Musical volwassenen > Dinsdag 19.30 - 20.30 uur
Streetdance
 Streetdance 9 -11 jaar > Dinsdag 17.30 – 18.25 uur
 Streetdance 6-8 jaar > Woensdag 14.00 – 14:55. uur
 Streetdance 8-10 jaar > Woensdag 15.00 - 15.55 uur
Selecties Dans
 Selectie Streetdance 11+ > Woensdag 16.15 - 17.15 uur
 Wedstrijdteam Wit > Zondag 17.30 - 18.25 uur
 Wedstrijdteam Paars > Zondag 18.30 - 19.25 uur
 Selectie Contemporary 15+ > Zondag 19.30 – 20.25 uur
Dance Workout volwassenen
 Dance Workout 21+ > Woensdag 19.15 - 20.10 uur
 Dance Workout 21+ > Vrijdag 09.30 - 10.25 uur
Power Yoga volwassenen
 Power Yoga 21+ > Woensdag 20.15 – 21.10 uur

2.

Algemene voorwaarden & Privacy Policy
Op al onze diensten zijn de Algemene voorwaarden MLX Musical & Dance van toepassing, waarmee u zich door
ondertekening van dit formulier akkoord heeft verklaard. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij MLX. Bij MLX
Musical & Dance wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Voor het geven van lessen, het organiseren van
evenementen, het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde
bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde
doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In onze privacyverklaring is
precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die
stellen via het e-mail adres:info@mlxmusical.nl.

3.

Vakanties en feestdagen
Tijdens de officiële schoolvakanties van de regio Midden en alle officiële feestdagen zullen er geen lessen worden
gegeven.

MLX Musical&Dance, Leslocatie: Floralis, Floralisplein 69, 2161 HX Lisse, Postadres: Venneperweg 512, 2144 KL Beinsdorp
Tel: 06-42312690, e-mail: info@mlxmusical.nl, www.floralislisse.nl/MLX

4.

Betaling en tarieven
Hieronder vindt u de tarieven van de verschillende lessen voor het seizoen 2020-2021. Indien u het lesgeld in
termijnen wenst te betalen, komt er een administratieve toeslag bij. Het seizoen kent 39 lessen.

LES

TARIEF PER LES

KINDERDANS, OUDER&PEUTER,
(OUDER)&KLEUTER
HIP HOP, STREETDANCE, DANCE
WORKOUT, YOGA
SONG & DANCE
SELECTIE STREETDANCE EN
CONTEMPORARY
SELECTIE MUSICAL
WEDSTRIJDTEAMS (inclusief inschrijfgeld,
extra trainingen, extra huur wedstrijden etc.)

Euro 6,25

AANTAL
LESSEN
39

LESGELD
SEIZOEN
243,75

2 TERMIJNEN

Euro 7,00

39

273,00

140,50

Euro 7,25
Euro 7,50

39
39

282,75
292,50

145,40
150,25

Euro 7,75
Euro 9,75

43
48

333,25
392,50

170,65
200,25

126,00

Kortingen en overige zaken omtrent lesgeld
•
Voor een tweede gezinslid of meerdere gezinsleden geldt: 10% korting op het laagste bedrag, korting op 2e les:
20% op het laagste bedrag, korting op 3e les: 25% op het laagste bedrag;
•
Bij tussentijdse aanvang van de lessen bedraagt het lesgeld het aantal lessen in het seizoen;
•
U betaalt verder geen deelnemersbijdrage of kostuumbijdrage voor optredens/theatershows (wedstrijden
uitgezonderd) en/of inschrijfgeld;
Bankgegevens
Het lesgeld dient u zelf over te maken (u ontvangt geen aparte factuur) naar:
Rekeningnr IBAN NL30 RABO 0111 5866 66, T.n.v. St. MLX Musical & Dance te Lisse,
Onder vermelding van naam en les.
Graag wijzen wij erop de betaaldatum goed in de gaten te houden en te agenderen.
5.

Opzegging
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk (per email) geschieden per het einde van het seizoen met inachtneming van
een opzegtermijn van tenminste één maand.

6.

Gezondheidsverklaring
De deelnemer verklaart door ondertekening niet op de hoogte te zijn van enige ziekte of lichamelijk ongemak
waardoor deelname aan de lessen medisch onverantwoord zou zijn.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande regels betreffende het lidmaatschap en heeft kennis
genomen van de hierbij behorende algemene voorwaarden van MLX Musical & Dance:
Achternaam: ……………………………………

Voornaam: ……………………………

Adres: ……………………………………………

Geboortedatum/leeftijd: ……………………..

Postcode: ……………………………………….

Woonplaats: ……………………….…

Tel.: ………………………………………….

E-mailadres: …………………………..

Handtekening: ….…………………………………

(indien minderjarig van ouder/verzorger)

Naam Ouder/verzorger:…………………………….

Datum: ……………………………
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