
12 januari Discofeest gr 5 t/m 8, 26 januari Workshopdag, 1 februari The Battle. Check danzation.nl! 
 

Zeist, 2 januari 2020 

Beste leerling, ouder/verzorger, 

Misschien heb je het in de nieuwsbrief van december al gelezen of er op een andere manier over gehoord; 

dansschool DanZation! stapt in 2020 over op een nieuw online administratiesysteem met bijbehorende DanZation!-

app. Dit heeft een hoop voordelen: 

- Alle informatie met betrekking tot het rooster, activiteiten, aanwezigheidstijden en kledingvoorschriften 

voor optredens van jouw groep komt online beschikbaar. 

- We stappen over op automatische incasso, waardoor je niet zelf meer hoeft na te denken over het betalen 

van het lesgeld. De facturen en betalingen kun je terugvinden in jouw online account. Aanmelden voor een 

extra les of opzeggen is ook makkelijk te regelen via deze weg. 

- De communicatie wordt makkelijker en duidelijker. 

Om dit gebruiksgemak te realiseren, moet er alleen één ding gebeuren;  

IEDEREEN MOET ZICH OPNIEUW ONLINE INSCHRIJVEN BIJ DANZATION!. 

Dit omdat we niet alle gegevens hebben die noodzakelijk zijn voor het nieuwe systeem. De overstap is een flinke 

operatie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor onze klanten en onszelf een hoop gebruiksgemak gaat opleveren. Je 

zou ons er enorm mee helpen om de hernieuwde inschrijving zo snel mogelijk, uiterlijk 15 januari, in orde te 

maken. We realiseren ons dat deze brief misschien makkelijk onder aan de stapel terecht kan komen dus het zou 

echt heel fijn zijn als je dit zo snel mogelijk zou willen doen! 

Hoe schrijf ik mij (mijn zoon/dochter) opnieuw in? 

- Ga naar https://mijn.danzation.nl/inschrijven (gebruik https:// ervoor!) 

- Vul je gegevens in en selecteer de lessen die je op dit moment volgt. 

- Voeg het domein "@danzation.nl" toe aan de lijst "Veilige afzenders" in het email-programma dat je 

gebruikt, om te voorkomen dat de bevestiging van je inschrijving met je nieuwe lidnummer in de spam-

folder verdwijnt. 

- Heb je je nieuwe lidnummer ontvangen? Ga dan naar mijn.danzation.nl om een account aan te maken 

voor de DanZation!-app en installeer deze, indien gewenst, op je telefoon. 

Waar moet ik op letten? 

- Elk lid moet apart ingeschreven worden, broertjes/zusjes hebben ieder een eigen account nodig. 

- Dans je via het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Ook dan moet je je zelf online inschrijven en toestemming 

geven voor automatische incasso. Vermeld vervolgens bij de bijzonderheden dat de betaling via het 

Jeugdfonds loopt, dan regelen wij de incasso via hen. 

- Zit je in een demoteam of advanced groep? Deze staan onderaan in het activiteiten/lesoverzicht bij de 

besloten groepen. 

Automatische incasso 

Wij gaan per februari 2020 over op automatische incasso van het lesgeld. De prijzen zijn niet veranderd en 

natuurlijk hoeven bestaande leden geen inschrijfgeld te betalen voor deze hernieuwde inschrijving. Het lesgeld 

blijft per 5 maanden geïnd worden. Op de eerste pagina van het inschrijfformulier vind je een overzicht van de 

huidige lesprijzen en de kortingspercentages die gelden bij het volgen van meer dan een les. De periode februari 

t/m juni 2020 zal eind februari geïnd worden. Vervolgens zal het lesgeld steeds een week voor aanvang van de 

nieuwe periode van vijf maanden geïncasseerd worden. De opzegtermijn blijft 1 maand. Heb je nog vragen of hulp 

nodig bij de inschrijving? Wij zijn te bereiken via info@danzation.nl en 030-6913751! 

Met vriendelijke groet, 

Babs Vreman, Bianca de Kruijf 

Dansschool DanZation! 
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