STICHTING INTERDANS
AANMELDINGSFORMULIER SERVICEPAKKET 2022

☐ Nieuwe aanmelding
☐ Wijzigingen
☐ Geen Wijzigingen

Naam van de dansgroep/dansschool :
Of
Zelfstandig werkende dans-/muziekdocent:
Rechtsvorm* :

☐ Vereniging / ☐ stichting / ☐ eenmanszaak(zzp) / ☐ geen

Kamer van Koophandel nummer :
Vestigingsadres:
☐ Mw. / ☐ Dhr.

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Correspondentieadres:
☐ Mw. / ☐ Dhr.:
Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

Postbus

:

Postcode postbus :

Telefoon

:

Mobiel

E-mail

:

URL Website

:
:

:

Muziek op de website* :

☐ Ja / ☐Nee

(Let op, hier zijn extra kosten aan verbonden!)

Wij kiezen voor:

☐
☐

Pakket A ( met verzekering)
Pakket B ( zonder verzekering)

Het aantal leden/deelnemers van de dansgroep/-school of gemiddeld aantal cursisten van een
zelfstandig werkend docent die alleen korte cursussen of workshops geeft is: …………..
Vergeet s.v.p. niet het aantal leden hierboven in te vullen en indien u voor pakket A
kiest uw leden/deelnemerslijst(en) met alleen de namen met dit aanmeldingsformulier
mee te zenden !!!!!!

Datum

:

Naam

:

Handtekening :
Deze bladzijde volledig ingevuld in enkelvoud terugsturen of mailen aan :
Stichting Interdans
Simon Vestdijkpad 7
3069JZ Rotterdam
servicepakket.interdans@gmail.com

Het abonnement loopt per kalenderjaar. Uw aanmelding en betaling voor 2022 moeten uiterlijk 15 december 2021
ontvangen zijn!

.

Tarieven Interdans Servicepakket 2022
Voor dansgroepen, -scholen, -verenigingen, stichtingen
en zelfstandig werkende dans-/muziekdocenten.

Pakket A (ex. BTW)
Pakket A (incl. BTW)

tot 50
pers.
172,208,12

51-100
pers.
252,15
305,10

101-250
pers.
426,80
516,43

251-500
pers.
738,90
894,07

501-750
pers.
1056,95
1278,91

Pakket B ( ex BTW)
Pakket B ( incl. BTW)

128,75
155,79

171,65
207,70

225,80
273,22

342,90
414,91

459,45
555,93

Muziek op website (ex. BTW)
Muziek op website (incl.BTW)

43,50
52,65
(Alle bedragen in Euro’s)

De kosten van het abonnement worden beïnvloed door de pakketsamenstelling en
door het aantal leden, deelnemers, leerlingen of cursisten die een docent,
vereniging, stichting, dansschool, -groep of cursus heeft. Een abonnement op het
Servicepakket geldt voor een kalenderjaar en gaat in op 1 januari.
Cursusorganisatoren en zelfstandig werkende dansdocenten die alleen maar
workshops en dansdagen voor eigen rekening en risico verzorgen moeten bij de
opgave uitgaan van het gemiddeld aantal cursisten dat op jaarbasis per cursus of
workshop aanwezig is. Bij een eventuele schadeclaim dient de cursisten- /
deelnemerslijst overlegd te kunnen worden.
Indien uw dansgroep/dansschool vrijstelling heeft gekregen voor afdracht van
rechten aan de BUMA en/of de SENA, verzoeken wij u om dat aan te geven op het
aanmeldingsformulier en een kopie van uw vrijstellingsbrieven bij te sluiten.
Dansscholen die lid zijn van de Vereniging Fit!Vak en dansscholen die aangesloten
zijn bij een van de beroepsorganisaties voor Stijldans of Ballroomdance zijn van
deze regeling uitgesloten.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn voor
de verzekeraar alleen de aantallen leden/deelnemers en de bijbehorende
namenlijst nodig. Verder persoonsgegevens, zoals adressen, telefoonnummers,
etc. Zijn niet nodig. Deze lijsten worden na afloop van het jaar vernietigd.

Deze pagina hoeft u niet terug te sturen

Het abonnement loopt per kalenderjaar. Uw aanmelding en betaling voor 2022 moeten uiterlijk 15 december 2021
ontvangen zijn!

.

