Algemene voorwaarden Boostschool

2020-2021

Inschrijven/kosten
Alle nieuwe leerlingen komen in een beginnersgroep. Tenzij het advies van ons, n.a.v. een proefles, anders
is.
De leerling staat ingeschreven op het moment dat het inschrijfformulier bij ons binnen is en u het bewijs van
plaatsing hebt ontvangen, u bent dan het volledige lesgeld verschuldigd.
De kosten voor een heel seizoen zijn € 285,- voor lessen van 75 minuten
De kosten voor een heel seizoen zijn € 315,- voor lessen van 90 minuten
Andere -korte- lesblokken en de voorstellingsgroep hebben een eigen tarief, dit verschilt per cursus.
Ná het ontvangen van de factuur dient u zelf voor de betaling zorg te dragen.
Het is mogelijk in twee termijnen te betalen. U betaalt dan twee keer € 150,-- respectievelijk €165,-- (i.v.m.
extra administratieve handelingen). Te betalen eind september 2020 en in januari 2021, na het ontvangen
van de factuur. Als u gebruik wilt maken van gespreide betaling kunt u contact opnemen met
sanne@cwboost.nl
*Wie meer kan betalen vragen we om 10 euro extra te doneren voor ons Boostfonds, zodat ook kinderen
die het wat minder breed hebben lessen kunnen volgen.
Boost behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen van het lesgeld aan te passen.

Verandering van inschrijving:
Indien de leerling tijdens het lesseizoen van groep wil veranderen, dient u dit te overleggen met ons. Pas na
toestemming is de wijziging definitief. Maar Boost kan plaatsing in een andere groep niet garanderen. In dat
geval blijft de oorspronkelijke inschrijving met daarbij horende financiële verplichtingen gehandhaafd.
Wanneer de leerling in een beginnersgroep is begonnen kan het zijn dat, in overleg met docent en ouders,
de leerling wordt overgeplaatst naar een gevorderde groep.
Uitschrijving is alleen mogelijk in geval van langdurige ziekte of verhuizing naar een andere gemeente. In
dat geval vindt restitutie naar rato van het aantal gevolgde lessen plaats.
Wil de leerling na dit lesseizoen stoppen met de lessen, geef dit dan uiterlijk 1 juli 2021 schriftelijk aan ons
door. T.z.t. ontvangt u hierover bericht.
De regels:
*Makkelijk zittende kleding. (Jogging- sportbroek/maillot zonder voeten, pakje of T-shirt met mouwen)
Schoentjes met een soepele, dunne zool, deze zijn ook te leen bij Boost.
*Lange haren vast.
*5 minuten voor het begin van de les aanwezig.
*Afmelden bij afwezigheid:school@cwboost.nl
*Ouders zijn niet aanwezig tijdens de les.
*Vrienden en vriendinnen kunnen niet deelnemen aan de les, tenzij er een proefles met ons is afgesproken.
*Boost is niet aansprakelijk voor het verdwijnen van kledingstukken of andere spullen.
*De lessen bij Boost worden gegeven door gediplomeerde circus- theater- en dansdocenten. Tijdens de
lessen wordt goed gelet op de veiligheid van de leerling.
Boost moet er echter op wijzen dat het beoefenen van circustechnieken een bepaald risico met zich
meedraagt.
*Informatie wordt per mail en via het schoolbord in de kleedkamer gecommuniceerd.
Heel veel plezier!

