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ANMÄLNINGSVILLKOR;
DANSSTUDIO14 HÄSSLEHOLM
Anmälan är bindande. Är du under 18 år behöver du målsmans godkännande till
anmälan och att betalning sker i tid. När du fyllt i vårt anmälningsformulär på
hemsidan skickas en bekräftelse automatisk ut till den angivna mailadressen, som
bekräftelse på din anmälan till den/de kurs(er) du angivit. Om du inte får ett sådant
mail var vänlig kontakta oss, då vi inte mottagit din anmälan. Anta inte något i
förskott utan kontakta oss direkt om du ej fått en bekräftelse på din anmälan inom 24
timmar. Vi skickar ej ut kallelser till ny kursstart så håll noga reda på när din kurs
startar eller kontakta oss vid funderingar.
BETALNINGSVILLKOR
Betalning måste ske senast vid första kurstillfället. Du betalar antingen på plats vid
första kurstillfället, eller via bankgiro på nätet. Då det blir långa köer vid betalning på
plats rekommenderar vi varmt att betala i förskott via nätet. Betalar du vid första
kurstillfället kan du endast betala med kort eller Swish, och du får kvitto antingen via
mail eller sms. Betalar du via bankgiro i förskott, uppger du ditt/ditt barns namn +
kurs. OBS! Utskrivet kvitto måste uppvisas vid första kurstillfället oavsett. Vid
försenad betalning debiteras du för full kursavgift samt påminnelseavgift på 100kr,
och vid andra påminnelsen skickas ärendet även vidare till inkasso. Du kommer inte
in på din klass utan att ha betalat kursavgiften.
Vi skickar inte ut inbetalningskort eller faktura, det är din egen skyldighet att betala i
tid. Efter genomförd betalning är du registrerad som kund hos oss och du skall uppge
ditt namn och klass i receptionen för att få din närvaro vid varje lektionstillfälle.
Det är av stor vikt för oss att veta om du varit på klass eller ej då vi har elever som
står i kö. Har du varit borta mer än 3 gånger i rad meddelar vi dig via e-post och du
får frågan om du vill ha din plats kvar eller om den ska gå till någon annan.
ÅTERBETALNING
Återbetalning sker endast vid långvarigt förhinder p.g.a skada eller sjukdom. Vid
återbetalning krävs ett fullständigt läkarintyg, var på vi betalar tillbaka pengarna från
det datum då intyg visas upp och inte för hela kursavgiften.
DROP IN LEKTIONER
Drop-In pris: 100kr/klass. Ingen föranmälan krävs. Vi har Drop-In på alla våra
klasser, men anmäl dig för att säkra din plats då vi endast tar in Drop-In i mån av
plats. Köper du ett VIPKORT ingår det gratis Drop-In. Obs! Vi tar endast kort och
Swish (ej kontanter).
TRIVSELREGLER
På Dansstudio14 Hässleholm värnar vi om en trivsam och respektfull miljö. Plocka
undan efter dig där du suttit och lämna toaletter och liknande i det skick du själv hade
velat finna dom i. Tänk på att komma i god tid till dina klasser, och meddela gärna oss
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vid förhinder (prata med respektive lärare hur den vill ha det). Det är absolut förbjudet

att använda ytterskor i våra danssalar, detta kan orsaka att golvet förstörs och måste
bytas och kan även ge skador på kroppar hos våra elever. Du ansvarar själv för dina
värdesaker, samt att hålla telefonen avstängd under klass. I våra danssalar dricker vi
endast vatten ur plastflaskor.
ÅNGERVECKA
Vi har ingen ångervecka när terminen väl har dragit igång. Det går endast att ångra
din anmälan fram till terminsstart, då vi betalar tillbaka hela kursavgiften. Börjar du
efter terminsstart kan du alltså ej utnyttja ångerveckan, utan vanliga regler gäller så
som giltligt läkarintyg för återbetalning.
FOTO/VIDEO
Vi förbehåller oss rätten att fotografera och filma föreställningar och lektioner för
marknadsföring på webben och i sociala medier på Instagram och Facebook. Detta
godkänner du genom att anmäla dig och ha läst igenom våra anmälningsvillkor.
ÖVRIGT
Dansstudio14 behåller sig rätten till att ändra lärare, lokal, dag/tid om det blir
nödvändigt.
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