Algemene voorwaarden & Huisregels
Proefles
Om kennis te maken met onze dansschool, de docenten en dansstijlen is het mogelijk
om een gratis proefles te volgen van een les naar keuze. In de zomermaanden juli & augustus is het
mogelijk een proefdag te volgen voor slechts € 10,-.

Inschrijven
Bij inschrijving dient u het inschrijfformulier volledig in te vullen, inclusief de machtiging tot
automatische incasso. Bij inschrijving van personen onder 18 jaar is toestemming van ouder/verzorger
verplicht.

Betalen
Het abonnementsgeld wordt vooruit betaald. U betaald dus eind van de maand voor de komende
maand. Het abonnementsgeld kan alleen voldaan worden door middel van automatische incasso.

Opzeggen
Opzeggen van een abonnement dient uitsluitend via het contactformulier opzeggingen op onze
website of via de mail te gebeuren. Dit is voor uw eigen veiligheid: U heeft dan aantoonbaar bewijs van
de opzegging. Wij kunnen pas akkoord gaan met het beëindigen van een abonnement als eventuele
achterstallige betalingen zijn ingehaald. Vermeld bij opzeggen altijd de NAW-gegevens (Naam, Adres,
Woonplaats) van de leerling.
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Voorbeeld: u mailt de opzegging op 20
september door. De einddatum van het abonnement is dan 31 oktober. De maand oktober is dan de
kalendermaand opzegtermijn.

Wijzigen
Het wijzigen van NAW-, bank- of abonnementsgegevens via het contactformulier wijzigingen op onze
website of via de mail indienen.

Eigen verantwoordelijkheid & langdurige afwezigheid
Het bijwonen van lessen is eigen verantwoordelijkheid. Wij verlenen geen
restitutie op het abonnementsgeld bij het wegblijven tijdens lessen. Door
het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u een abonnement aan,
net als ieder ander abonnement waarbij u abonnementsgeld betaalt. Mochten er speciale
omstandigheden zijn waardoor er langdurig geen lessen kunnen worden gevolgd (ivm ziekte, vakantie
ect.), dan kunt u die per mail doorgeven en kan er wellicht een passende oplossing gevonden worden.

Vakanties
Reguliere leden
Tijdens de maanden juli en augustus is er een aangepast rooster voor de reguliere lessen. De contributie
is ook aangepast en verlaagd naar € 17,50 per maand voor alle reguliere leden. Alle leden mogen
gedurende de maanden juli en augustus onbeperkt lessen volgen. Tijdens de overige schoolvakanties
zijn wij gesloten, tenzij anders aangegeven.
Wedstrijddansers
Wedstrijddansers betalen een ook een gereduceerd tarief van € 30,- per maand in de maanden juli en
augustus. Bekijk ons wedstrijdreglement voor de overige wedstrijdabonnement voorwaarden.

Abonnementsvormen
Inschrijfkosten 10,Reguliere abonnementen:

Wedstrijdabonnementen*:

€ 25,00 per maand: 1 les per week
€ 35,00 per maand: Onbeperkt

€ 49,99 per maand: Wedstrijddanser

*(Let op: dit abonnement kan alleen gekozen worden nadat je gevraagd bent voor een wedstrijdteam)

Dansschool
•

•
•

Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet
aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de
activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of het zoekraken van uw eigendommen tijdens
een bezoek aan de dansschool.
Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen)
van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten allen tijde verhaald worden.

•

•

•

De dansschool mag lessen annuleren indien daartoe gegronde
redenen (waaronder overmacht-situaties) zijn. Daarbij kan onder
meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige
ziekte etc. In overleg met de directie kan hier een passende
oplossing gevonden worden.
De lesstof van de lessen is uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is deelnemers dan ook
ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/ of na afloop van het volgen van lessen op
enigerlei wijze commercieel aan te wenden, of over te brengen aan derden, tenzij dit schriftelijk
is overeengekomen met de directie van de dansschool. Bij overtreding van dit verbod verplicht
de (voormalige) deelnemer zich tot het betalen van een boete van minimaal €500,- per
overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of
derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
Het is voor leden en leraren, die ingezet worden bij opdrachten, verboden zelf contact op te
nemen of te hebben met de opdrachtgever(s), tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de
directie van de dansschool. Bij overtreding van dit verbod verplicht(en) de perso(o)n(en) zich tot
het betalen van een boete van minimaal €500,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een
verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten
gevolge van plaatsgevonden commerciële activiteiten.

Onjuist gedrag
Bezoekers (leden, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool
te houden aan de huisregels van de dansschool, daarnaast dient iedereen aanwijzingen die gegeven
worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot
verwijdering worden overgegaan. Wij staan onder geen enkele omstandigheid onjuist gedrag toe, noch
van leden, noch bezoekers. Bij overtreding hiervan zal het personeel en/of de directie de perso(o)n(en)
in kwestie vragen het gedrag te staken en/of de dansschool direct te verlaten. Bij overtreding kan de
directie besluiten het lidmaatschap direct te beëindigen zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld. De
dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te
weigeren.

Huisregels (Wij verwachten dat iedereen die het pand betreedt deze regels naleeft:)
•
•
•
•

Zorg dat je met schone (dans)schoenen de dansvloer betreedt (geen buiten schoenen tijdens
het dansen)
Behandel elkaar, de leraar en de medewerkers, evenals elkaars eigendommen en eigendommen
van de dansschool met respect!
Zorg bij het betreden en verlaten van de dansschool dat je geen overlast veroorzaakt voor de
buren.
Hou de dansschool en omgeving schoon! Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken en
gooi die niet op de grond (geldt zowel voor binnen als buiten).

•
•

Toeschouwers en bezoekers zijn toegestaan, mits dit geen storend effect heeft op de les.
Wil je naast je abonnement nog een andere les(sen) proberen, overleg dat voor aanvang van de
les(sen) met de directie , de baliemedewerker of de leraar.

