Inschrijving 2020 – 2021 Studio To Move vzw
Gelieve alles in drukletters in te vullen

NAAM + VOORNAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES ( straat & nummer
Postcode & woonplaats)
MAILADRES
GSM ouders
GSM leerling

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…..

Gelieve hieronder de juiste les(sen) en de locatie aan te duiden :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini dans
Mini Ballet
Pre Ballet
Pre Street
Jazz
Pom dance
Hip Hop + 12
Girly/ Afro

o Putte/ Kapellen
Betaling

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modern 1
Modern / hedendaags niv. 2
Modern / hedendaags niv. 3
Modern / hedendaags niv. 4
Modern / hedendaags niv. 5
Jazz company
Modern company
S2M company
Ballet 1 of 2 (optie pointes)

o Kalmthout

o Mini dans of mini ballet € 155
o Basislessen € 185
o Company lessen € 195
o Pom Dance € 195
o All-In € 760
Verzekering (verplicht), is inbegrepen in de prijs (€ 10,00 per jaar en per kind)

Totaalbedrag (lessen + verzekering) : € ……………………………………………………
Betalingswijze (gelieve aan te kruisen) : o Cash
o Overschrijving Gelieve het
Totaalbedrag te storten op BE50 9731 5811 8118 (Bic nummer ARSPBE22XXX)
Met vermelding : naam van de leerling + gekozen les(sen)
Gelieve de betaling binnen de 14 dagen uit te voeren.
Bij het tekenen van het inschrijvingsblad bent u akkoord met het huisreglement (website).

Ondertekende …………………………………………..gaat akkoord met de op keerzijde vermelde verklaring ivm
de privacy.
Datum & Handtekening …………………………………………
Studio To Move vzw – www.studiotomove.be - Lianne De Dooy – 0497/76.01.47 – info@studiotomove.be

Beste ouders,
Het is u wellicht bekend dat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op
25 mei 2018 van kracht is gegaan.
De AGV bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter
te beschermen.
De ontvangen persoonsgegevens van de leerlingen (naam, adres, woonplaats & geboortedatum)
worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinde in de dansschool en worden met niemand
gedeeld, behalve met VZW danspunt ivm het aansluiten van een verzekeringspolis ongevallenverzekering.
Op onze school laten wij U met foto’s en video’s zien waar wij mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden zoals bv. tijdens schoolse activiteiten, lessen,
opendeurdagen, shows, enz.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen hierbij geen namen van
de leerlingen. Toch vinden wij het belangrijk om Uw toestemming te vragen voor het gebruik van
foto’s en video’s van Uw zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt.
Het kan voorkomen dat ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De school heeft daar geen enkele
invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van
foto’s en video’s op het internet.
Het spreekt vanzelf dat U ten alle tijden recht heeft om de ons toevertrouwde gegevens in te zien,
te verbeteren of te vragen deze te schrappen uit onze bestanden.
Studio To Move vzw
Opmerking : voor leerlingen onder de 16 jaar is de toelating vereist van een ouder of voogd.
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