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Algemene Regels voor Lidmaatschap TDD

1. PERSOONLIJKE AANMELDING
Het aanmeldingsformulier dien je – volledig ingevuld te versturen via ons online inschrijfformulier op onze
website (dansschooltddbeuningen.nl). Wij ontvangen
dit formulier zodra jij je inschrijving hebt bevestigd en
jij je bevestiging hiervan hebt ontvangen per e-mail.
Dan kunnen wij direct de benodigde gegevens
controleren. Ben je jonger dan 18 jaar, dan is
aanmelding alleen mogelijk met nadrukkelijke
toestemming van je ouder(s)/verzorger(s). Je
lidmaatschap start in de maand waarin je lid bent
geworden.
Voorbeeld: je wordt op 19 oktober lid dan betaal je
contributie vanaf 1 oktober.
2.HUISREGLEMENT TDD

Dit huisreglement wordt door TDD gehandhaafd om de
sfeer, leeromgeving en kwaliteit van onze lessen te
waarborgen. Door je inschrijving te bevestigen ga je
akkoord met het naleven van ons huisreglement.
Dansers dienen geschikte sport- of dans kleding te
dragen in de dansstudio. De danser moet zich hier
gemakkelijk vrij in kunnen bewegen.Dansers dienen
schone (niet buiten gedragen) sneakers of
sportschoenen te dragen, indien zij deze niet bij
zich hebben dansen zij op blote voeten.
Het dragen van sieraden wordt ten zeerste
afgeraden. Het dragen van sieraden is volledig op
eigen risico.
Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de les is
niet toegestaan. Leerlingen die hun telefoon graag
mee willen nemen kunnen deze tijdens de les bij de
docente laten, in de pauzes zijn telefoons wel
toegestaan.
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Het verstoren van de les is zeer vervelend voor de
docente en voor onze andere leerlingen, de
betreffende leerling ontvangt twee waarschuwingen.
Bij een derde keer zal de leerling gedurende vijf
minuten apart gezet worden om het vervolgens te
bespreken.
Dansers wachten in de foyer van de sportschool tot
ze opgehaald worden door de docente.
Toeschouwers zijn niet toegestaan, uitzonderingen
in overleg met docente daargelaten.
Indien een danser de lessen regelmatig en dusdanig
verstoort kan het lidmaatschap vroegtijdig
beëindigd worden. Dit doen wij om het plezier en de
kwaliteit te kunnen waarborgen. Hierbij is geen
restitutie van de contributie mogelijk.

3.BERICHTGEVING TDD
Alle TDD aankondigingen en berichten zal je
ontvangen op het door jou opgegeven e-mailadres bij
inschrijving, verzonden vanaf
dansschooltdd@gmail.com. Deze informatie is deels
ook te vinden op onze social media outlets.

4.WIJZIGING VAN INSCHRIJVINGSGEGEVENS
Het wijzigen van je inschrijvingsgegevens is mogelijk
door de door jou gewenste wijziging te mailen naar
dansschooltdd@gmail.com. Het lid is zelf
verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn of
haar inschrijvingsgegevens.
Bijvoorbeeld: Je bent verhuisd, dan mail je je nieuwe
adresgegevens door naar TDD en dan zullen wij je
gegevens aanpassen. Hiervan ontvang je een
bevestiging per e-mail.
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5. CONTRIBUTIE
De contributie geldt voor een van onze twee seizoenen
van 5 maanden (van sept t/m jan en van feb t/m juni).
De contributie- bedragen worden elk seizoen opnieuw
– voor aanvang van het komende seizoen – door het
team van TDD vastgesteld en op de website van TDD
gepubliceerd.
De contributie van TDD is te voldoen door de factuur
te voldoen die je per e-mail van
dansschooltdd@gmail.com ontvangt op het door jou,
bij inschrijving, aangegeven e-mailadres. Voor leden
geldt één incassotermijn per seizoen.
Het is heel vervelend als je lopende het seizoen
geblesseerd raakt en voorlopig niet kan dansen. Helaas
is het niet mogelijk om de contributie op te schorten
voor dat seizoen. De dansschool is ook voor jou een
aantal verplichtingen aangegaan die betaald moeten
worden. Wij verwachten dan ook dat jij de contributie
zal betalen. TDD is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor het ontstaan van achterstand in
contributie- betalingen. TDD behoudt zich het recht
voor om – na herhaaldelijke verzoeken dan wel
aanmaningen tot betaling – een dansschoolverbod op
te leggen of het lidmaatschap éénzijdig te beëindigen.
Ook kan TDD overgaan op het inschakelen van een
incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien,
komen voor rekening van de betreffende
rekeninghouder.
6. ZIEK/AFMELDEN VOOR DE LES
Ben je ziek en wil je je afmelden voor de dansles? Stuur
je afmelding dan voor aanvang van jouw les naar:
dansschooltdd@gmail.com. Bedankt dat je ons op de
hoogte stelt van jouw afwezigheid.

sales increase for the
first quarter of 2020
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7. OPZEGGEN LIDMAATSCHAP/OPZEGTERMIJN
Wil je geen lid meer van TDD zijn? Zeg dan je
lidmaatschap per e-mail op, uiterlijk één maand vóór
aanvang van het nieuwe dansseizoen oftewel vóór 1
augustus of 1 januari. Let op, wanneer je opzegging te
laat binnen is, dan wordt je lidmaatschap automatisch
met één seizoen verlengd. Je bent dan ook het
volledige contributiebedrag voor het nieuwe
dansseizoen verschuldigd.

Je dient het lidmaatschap per e-mail op te zeggen naar
de TDD e-mail (dansschooltdd@gmail.com). Een
mondelinge of telefonische opzegging, bijvoorbeeld via
de docent of trainer, volstaat dus niet. Zodra je
opzegging binnen is, krijg je z.s.m. een
ontvangstbevestiging per e-mail.
Je kunt het lidmaatschap helaas niet tussentijds voor
het lopende dansseizoen opzeggen. Je blijft contributie
verschuldigd over de resterende termijnen van het
seizoen. Wij hanteren deze regel noodgedwongen
omdat wij voor het hele dansseizoen allerlei financiële
verplichtingen zijn aangegaan op basis van het aantal
ingeschreven leden.
8. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
De verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor
TDD. Het inschrijfformulier wordt alleen gebruikt om
TDD communicatie te verschaffen en facturering voor
de contributie mogelijk te maken. Er worden geen
gegevens aan derden doorgespeeld. Vermoeden van
oneigenlijk gebruik kan direct bij het team van TDD
gemeld worden.
Bij TDD worden bij de diverse activiteiten en
wedstrijden (team)foto’s en soms filmpjes gemaakt die
zichtbaar zijn op de website en Social Media. Ook
worden de foto’s gebruikt voor bijvoorbeeld bij het
maken van posters en flyers. Wil jij niet dat
bijvoorbeeld jouw actiefoto’s zichtbaar zijn geef dit
dan aan via e-mail naar dansschooltdd@gmail.com.
Jouw foto zal niet gebruikt worden of je gezicht zal
onherkenbaar gemaakt worden om jouw wensen te
behartigen.
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