
FLAMENCO LEIDEN – FLAMENCOLESSEN JOLINE ULJEE 
 

INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2020/2021 

 

Voornaam: ….................................................................................................................................………......... 

Achternaam: …….................................................................................................................................….......... 

 

Straat en huisnummer: …….............................................................................................................................. 

Postcode en woonplaats: ………........................................................................................................................ 

Telefoonnummer(s): ……..............................................................................................................................… 

 

E-mailadres (a.u.b. duidelijk schrijven!): …....................................................................................................… 

 

 

Ik schrijf me in voor de volgende groep(en): 

 dinsdag 17:30 tot 18:30 uur (middenniveau II) 

 dinsdag 18:40 tot 19:40 uur (gevorderd-vergevorderd) 

 dinsdag 19:50 tot 20:50 uur (middenniveau I) 

 dinsdag 21:00 tot 22:00 uur (gevorderd) 

 

Voor elke groep wordt in Whatsapp een groeps-app aangemaakt om o.a. lesvideo’s te delen.  

Ik geef wel/geen toestemming om mijn telefoonnummer op te nemen in de betreffende groep. 

 

      

Het eerste deel van het seizoen loopt van 15 september 2020 tot en met 26 januari 2021. In deze periode worden volgens planning 16 

lessen gegeven. De kosten voor deze lessen bedragen €240,-. Het lesgeld moet uiterlijk op 15 september 2020 betaald worden. Het lesgeld 

kan overgemaakt worden naar rekening NL 31 RABO 0175.475.504 t.n.v. Flamenco Leiden. Mocht je nog een tegoed hebben van het seizoen 

2019/2020 en dat (deels) willen inzetten, neem dan contact op met Joline voor een individuele regeling. In januari 2021 ontvang je een 

herinnering voor de betaling van het lesgeld voor de periode van februari tot en met juni 2021.  

Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verplicht de cursist zich het volledige lesgeld voor het gehele seizoen te voldoen. 

 

Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd. 

Mochten vanwege een door de overheid opgelegde verplichting tot sluiting danslessen moeten worden afgezegd, dan geldt voor de eerste 4 

afgezegde lessen geen restitutie. Mocht het (zeer onverhoopt!) meer lessen betreffen, dan overleggen we samen over inhaalmogelijkheden. 

De docente behoudt zich het recht voor om maximaal 2 lessen per seizoen te laten vervallen door ziekte of een andere onverwachte 

omstandigheid. Deze lessen worden niet gerestitueerd.  

Deelname aan de lessen is op eigen risico. 

Flamenco Leiden gaat zorgvuldig met je gegevens om. Meer informatie over het privacy-beleid vind je op de website. 
 

 

Datum: .......................................................    Handtekening: ............................................. 

 

Flamenco Leiden/Joline Uljee, Tesselschadestraat 6, 2332 BJ Leiden 
E-mail: joline.uljee@xs4all.nl  

Website: www.flamencoleiden.nl 
Telefoon: 06-21834418 

 

 

 


