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TC-Dance Studio 
Horsens Sportsdanserforening 

 

INDMELDELSESKONTRAKT SÆSON 2012-2013 
 

OBS! SKAL AFLEVERES TIL PRØVETIMEN,                                            
FOR AT DELTAGE I UNDERVISNINGEN! 

 
Nedenfor bedes du angive oplysningerne (BLOKBOGSTAVER), for at vi kan oprette medlemsskabet. 

 

Hold nr.:  -     1. prøvetime d.:/ 
 
ELEVENS NAVN:______________________________ EFTERNAVN:______________________________  

ADRESSE:____________________________________ FØDSELSDATO:    /  /  

POSTNR.:______________  BY:__________________________  MOBIL:   
 
E-MAIL:_________________________________ FORÆLDRES NAVN:_____________________________ 
 
Sæt kryds ved betalingsform:   
 

Månedlig ydelse - 9 rater             Betaling af 3 rater                 Hele beløbet   
+ 10 kr. pr. betaling                     + 10 kr. pr. betaling                              10 % rabat                              
(Betales via netbank)                  (Betales via netbank)              (Betales kontant på danseskolen                                
                     (1.10 - 1.11 - 1.1)               senest 2. undervisningslektion) 

 
Ved oprettelse af et medlemskab, vil I få tilsendt en regning fra PBS,  

som I selv kan tilmelde automatisk betalingsservice, hvis I betaler mere 2 gange. 
 
Sæt kryds nedenfor: 

Børnerytmik 25 min.: Andre hold 45 min. : Andre hold 60 min.: Vild med Dans - Voksne: 
Går på flere hold: Har søskende på danseskolen: 

 

Jeg har læst og accepteret medlemsvilkårene, som beskrevet på bagside:    JA  
 

Hvor har du hørt om os?  Avis     Plakat     Flyer     Venner     Internet   
 

Jeg ønsker at modtage information og nyheder via e-mail eller SMS.   JA   NEJ          
(ingen afkrydsning opfattes som, JA) 

 
    
 
                      _____  / _____   ___________________________________ 

Dato      Forældre eller elevs underskrift 

http://www.tc-dancestudio.dk/
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Medlemsvilkår 

Generelle regler for medlemskab  

Generelle betingelser for medlemskab. Medlemskab: Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. 

Ændringer af persondata som f.eks. adresse, telefonnummer m.v. skal meddeles hurtigst muligt. 

Varighed  

Medlemskabet er bindende i den pågældende sæson: august til juni, eller januar til juni, og kan kun opsiges ved varig 

sygdom eller flytning fra kommunen. (jf. opsigelse af Medlemskaber.) Kontante medlemskaber refunderes ikke. 

Medlemsskabet fortsætter automatisk videre til næste sæson, august til juni.  

  

Opsigelse af medlemskab 

Hvis du ikke ønsker at fortsætte, skal du skriftligt udfylde udmeldelsesblanketten, der kan downloades, og afleveres 

underskrevet til kontoret. Udmeldelsekontrakten skal afleveres senest i uge 32, ellers hæftes der for hele sæsonen. 

 

Nye elever ved start i august.   

Udmeldelse modtaget i uge 36 og frem til 1. oktober (betales for 4 rater) 

Herefter hæftes der økonomisk for hele sæsonen, i ifølge Forbrugeraftaleloven - kapitel 7, §25. (betales for 9 rater) 

 

Nye elever ved start i januar.   

Der hæftes økonomisk for hele sæsonen, i ifølge Forbrugeraftaleloven - kapitel 7, §25. (betales for 5 rater) 

 

Gamle elever 

Når du først har udfyldt en tilmeldingskontrakt, behøver du ikke bruge tiden til at udfylde en tilmeldingkontakt til næste 

sæson, da tilmeldingen automatisk gentegnes efter vores sæsonafslutning.  

 

Ordensregler 

Misbrug af inventar og faciliteter, samt tilsidesættelse af regler, giver ret til ophævelse af medlemskabet. I disse tilfælde 

sker der ikke tilbagebetaling af medlemskab, og der forbeholdes ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået 

bindingsperiode.  

  

Det anbefales, at alle værdigenstande opbevares i dansesalen under træningen. Medlemmet er  selv erstatningsansvarlig 

for tyveri eller eventuelle skader, der er sket i eller udenfor lokalerne. Såfremt personalet fatter mistanke om et medlems 

brug af ulovlige stoffer, forbeholdes der ret til at bortvise vedkommende på stedet, således at medlemskabet ophæves 

med øjeblikkelig virkning.  

 

Medlemskab for personer under 18 år kan kun tegnes, hvis en forælder eller værge tegner medlemskabet for personen, 

og betalingen forløber via forælderen eller værgen. Ophold i og afbenyttelse af faciliteter foregår på eget ansvar. 

 

For yderligere informationer henvises til www.tc-dancestudio.dk 
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