
Bij deze meld ik me aan, als cursist, bij Dance Centre Benito Deane.    

Het maandelijkse cursus geld bedraagt per 1 januari 2019; 

 

Voor de Peuterlessen (45 minuten), van 2 t/m 5 jaar: 

1 x per week      € 20,00 per maand 

2 x per week     € 27,50 per maand 

Voor kinderen van 5 t/m 15 jaar: 

1 x per week      € 25,00 per maand 

2 x per week     € 30,00 per maand 

Onbeperkt     € 35,00 per maand 

Vanaf 16 jaar: 

1 x per week      € 27,50 per maand 

2 x per week     € 32,50 per maand 

Onbeperkt     € 37,50 per maand 

Wedstrijdtrainingen (alle leeftijden): 

1 x per week      € 12,50 per maand 

2 x per week, of meer    € 20,00 per maand 

 

Losse les:     € 7,50 

10 rittenkaart:     € 70,00 

 

De prijzen van de Dance Work Out, Bootcamp, Klassiek en Jazz vallen onder het standaard lesaanbod. 

Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt 15,-. Dit dient U samen met het cursusgeld van de eerste maand, bij 

inschrijving contant te voldoen. 

Alle daarop volgende maandelijkse termijnen worden via automatische incasso afgeschreven. Hiervoor dient U 

het bijgevoegde formulier “automatische incasso” in te vullen. Zonder dit formulier is inschrijving helaas niet 

mogelijk. 

Opzegging is alleen schriftelijk / per mail mogelijk met een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de laatste 

dag van de maand waarin is opgezegd. 

 

Naam cursist  ___________________________________________________ 

Geboorte datum  ___________________________________________________ 

Adres   ___________________________________________________ 

Postcode en plaats ___________________________________________________ 

Telefoonnummer ___________________________________________________ 

Email   ___________________________________________________ 

Datum inschrijving ___________________  Plaats _______________________ 

Handtekening (indien jonger dan 18 jaar ouder)  _______________________ 
 

Privacy Policy:  

Dance Centre Benito Deane streeft er naar dat persoonlijke gegevens van haar leden en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

behandeld en beveiligd worden. DCBD houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige 

privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Dance Centre Benito Deane 

Verwerking van persoonsgegevens: DCBD legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer 

u deelneemt aan een wedstrijd, auditie, een abonnement neemt op onze nieuwsbrieven, aanmeld als lid, uw interesse opgeeft of op een 

andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met DCBD. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, 

transactiegegevens. DCBD gebruikt deze gegevens om leden van nieuwtjes en diensten op de hoogte te houden. Als u hier geen prijs meer 

op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. 

Uw e-mailadres: 

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, dan kan dit adres gebruikt worden om u als lid te informeren over voor u relevante en 

interessante nieuwtjes, updates en diensten van DCBD. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is 

ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat uw e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante 

informatie. Dit wordt door DCBD zorgvuldig geselecteerd. 

Afmelden: Indien u geen prijs meer stelt op informatie, nieuwtjes / updates (per e-mail) kunt u zich ten alle tijden afmelden door gebruik 

te maken van de afmeld knop “unsubscribe” onderaan in de e-mail.  


