  

Algemene  voorwaarden  
  

Algemene  voorwaarden  en  cursuscondities  1Love  Dance  Center    
(hieronder  te  noemen  als  DC)  
  
  
01.  Deze  overeenkomst  wordt  aangegaan  voor  onbepaalde  tijd.  Annulering  van  deze  
overeenkomst  kan  alleen  schriftelijk.    
  
02.  Inschrijving  kan  gedurende  het  hele  jaar.    
  
03.  DC  behoud  zich  het  recht  voor  om  tarieven,  cursustijden,  dagen  en  reglementen  
te  wijzigen,  welke  minimaal  twee  maanden  van  tevoren  kenbaar  worden.    
  
04a.  De  abonnementskosten  zijn  verdeeld  over  twaalf  maanden,  dit  om  de  
contributie  per  maand  zo  laag  mogelijk  te  houden.  De  contributiedagen  worden  rond  
de  25e  van  iedere  maand  via  automatische  incasso  geïnd.  Contributie  zal  vooraf  
geïncasseerd  worden.  Hiertoe  dient  men  DC  naar  behoren  te  machtigen.  U  dient  ten  
tijden  van  de  incassering  te  zorgen  voor  een  toereikend  zal  zo  op  uw  bank-  of  
girorekening.  Als  DC  om  welke  reden  dan  ook  het  verschuldigde  bedrag  niet  kunnen  
innen,  houdt  DC  het  recht  de  stornokosten  van  drie  euro  in  rekening  te  brengen.  
Indien  u  uw  betalingsverplichtingen  niet  na  komt,  geldt  bij  het  uitblijven  van  
betalingen  na  de  eerste  herinnering  (met  een  maximum  van  21  dagen  uitstel)  dat  de  
kandidaat  zal  worden  uitgeschreven  met  de  consequentie  dat  de  betreffende  
persoon  niet  verder  kan  deelnemen  aan  activiteiten  georganiseerd  door  DC.  De  gel  
in  de  betaalregeling  Wordt  aangegeven  in  de  cursus  condities.  Contributie  bedragen  
kunnen  worden  aangepast.  Bij  stilzwijgende  verlenging  van  de  overeenkomst  is  de  
deelnemer  de  aangepaste  bijdrage  verschuldigd.  Een  aanpassing  van  de  contributie  
zal  minimaal  twee  maand  voor  ingang  van  de  wijziging  worden  aangekondigd.  
  
04b.  Restitutie  contributie.  Bij  afmelding  bent  u  verplicht  de  volledige  contributie,  voor  
de  cursus  waarvoor  u  zich  in  heeft  geschreven,  te  betalen.  Dit  geldt  ook  wanneer  u  
de  contributie  in  termijnen  betaalt  of  wanneer  het  betaald  is  door  een  instantie.  Er  
vindt  alleen  restitutie  vaan  de  contributie  plaats  bij  langdurige  ziekte  of  ongeval.  
Schriftelijke  bevestiging  van  een  arts  is  hierbij  vereist.  Een  verhuizing,  uiteengaan  
van  partners,  -of  werkomstandigheden  etc.  zijn  geen  geldige  redenen  voor  
teruggave.  Dit  omdat  de  dansschool  de  contributie  al  geïnvesteerd  heeft  en  de  
contributie  van  de  dansschool  voor  alle  leerlingen  wil  waarborgen.    
  
05.  Het  lidmaatschap  eindigt,  in  geval  van  schriftelijke  opzegging  door  het  lid,  
tenminste  één  maand  van  te  voren.  Opzegging  moet  voor  de  1e  van  de  maand.  Bij  
niet  tijdige  opzegging  wordt  de  inschrijving  geacht  te  zijn  verlengd.  Bij  verhuizing  
dient  het  nieuwe  adres  binnen  één  maand  schriftelijk  doorgegeven  te  worden  aan  de  
docent.    
  
06.  Tijdens  de  schoolvakanties  en  officiële  feestdagen  wordt  er  geen  les  gegeven  (in  
navolging  van  de  basisscholen  in  het  noorden).    
  

  

07.  DC  behoudt  zich  het  recht  voor  om  een  les  te  annuleren  
bij  ziekte  of  afwezigheid  van  de  docent,  bij  te  veel  
afmeldingen  voor  een  les  en  bij  barre  weersomstandigheden  
waarbij  het  onverantwoord  is  om  zowel  de  docent  als  de  leerlingen  naar  de  
dansstudio  te  laten  komen.    
  
08.  Incidentele  afwezigheid  door  bijvoorbeeld  ziekte  van  de  cursist  dient  tijdig  aan  
DC  te  worden  gemeld.  Wanneer  echter  door  onvoorziene  omstandigheden  een  
aantal  lessen  uitsluitend  (minimaal  vier)  uitvalt,  kan  door  middel  van  een  schriftelijk  
verzoek  aan  DC  het  lid  maatschap  gedurende  maximaal  twee  maanden  op  pauze  
gezet  worden.  Teruggave  van  het  lesgeld  over  die  periode  kan  terug  gestort  worden,  
na  beoordelen  van  de  directie  van  de  dansstudio.  Wanneer  een  docent  in  een  cursus  
jaar  meer  dan  vier  maal  afwezig  is  heeft  de  cursist  recht  op  teruggave  van  het  
lesgeld  over  de  gemiste  lessen  vanaf  de  vijfde  les.  Van  afwezigheid  wordt  niet  
gesproken  wanneer  de  docent  heeft  gezorgd  voor  vervanging.  
  
09.  Wanneer  er  lichamelijke  klachten  zijn  of  wanneer  er  medicatie  gebruikt  wordt  
dient  de  deelnemer  dit  te  melden  aan  de  docent.    
  
10a.  De  lessen  en  andere  activiteiten  van  DC  worden  geheel  op  eigen  risico  
gevolgd/bijgewoond;;  zowel  bij  lichamelijk  en  geestelijk  letsel,  als  ook  verlies,  diefstal  
of  beschadiging  van  geld  of  goederen,  zal  noch  de  docent,  begeleider  of  assistent  
(indien  niet  direct  aansprakelijk),  noch  de  verhuurder  van  de  ruimte  aansprakelijk  
gesteld  kunnen  worden.    
  
10b.  Voor  de  door  jou  gemaakte  schade  in  of  rondom  de  dansstudio  (of  materialen)  
kun  je  aansprakelijk  gesteld  worden.    
  
11.  Door  deel  te  nemen  aan  de  lessen  verplicht  u  zich  redelijkerwijze  aan  de  
gestelde  gedragscodes,  waarden  en  normen  te  houden,  zoals  vermeld  in  schriftelijke  
en  mondelinge  informatie  die  u  bij  uw  inschrijving  en  gedurende  uw  deelname  aan  de  
activiteiten  bij  DC  krijgt.    
  
12.  DC  zal  altijd  het  recht  behouden  om  de  leerlingen  in  een  zo  goed  mogelijke  groep  
te  plaatsen  waar  hij  of  zij  zich  voor  heeft  opgegeven.  Soms  kan  dat  ook  betekenen  
dat  het  in  een  groep  hoger  of  lager  zal  zijn  i.v.m.  bijvoorbeeld  leeftijd  of  niveau.    Dit  
zal  ook  in  overleg  met  u  kunnen  plaatsvinden.    
  
13.  Indien  er  onenigheid  ontstaat  en  dit  tot  een  conflict  leidt,  kan  de  docent  besluiten  
de  deelnemer  uit  te  sluiten  van  verdere  deelname  aan  de  lessen  alsook  andere  
activiteiten.    
  
14.  De  docent  houdt  zich  het  recht  voor  mensen  te  weigeren,  indien  het  door  hen  niet    
geschikt  worden  bevonden  voor  (verdere)  deelname.    
  
15a.  De  deelnemer  dient  zich  te  houden  aan  de  kledingvoorschriften  die  door  DC  zijn  
opgesteld  betreffende  uiterlijke  verschijning.  Dit  betekent  dans-/sportkleding  en  
schoeisel  geschikt  voor  dansen  in  binnenruimtes.    
  

  

15b.  De  deelnemer  hoort  uit  hygiënisch  oogpunt  het  haar  
minimaal  half  vast  te  dragen.  
  
16.  Media,  het  gebruikt  van  foto-,  film-  en  videocamera’s  in  de  lessen  in  slechts  
toegestaan  met  voorafgaande  toestemming  van  DC.  Deze  toestemming  kan  zonder  
verdere  opgave  van  redenen  worden  ingetrokken.  Aan  de  door  DC  of  derden  
geplaatst  beeldmateriaal  in  de  media  kunnen  geen  rechten  worden  ontleend.  Mogen  
uw  kinderen  of  wilt  u  zelf  niet  gefotografeerd  of  gefilmd  worden  tijdens  de  lessen  
en/of  andere  activiteiten  van  DC,  dan  dient  u  dat  duidelijk  van  de  voren  aan  te  geven  
middels  het  toestemmingsformulier.    
  
17.  In  geval  van  calamiteiten,  waardoor  de  beschikbaarstelling  van  de  accommodatie  
niet  kan  worden  voldaan,  kan  geen  teruggave  van  de  betaalde  bedragen  worden  
verlangd.  In  het  geval  dat  de  deelnemer/ster  minderjarig  is  en  indien  de  wettelijke  
vertegenwoordiger  nalaat  binnen  een  maand  na  aanmelding  schriftelijk  bezwaar  te  
maken  tegen  de  overeenkomst  wordt  deze  geacht  definitief  tot  stand  te  zijn  
gekomen.    
  
18.  Door  inschrijving  voor  een  cursus  gaat  de  deelnemer  akkoord  met  de  Algemene  
Voorwaarden  van  DC  en  is  hij  gehouden  deze  volledig  na  te  leven.  Door  de  
akkoordverklaring  met  de  inschrijving  wordt  de  deelnemer  geacht  kennis  te  hebben  
genomen  van  de  Algemene  Voorwaarden  en  cursuscondities.    
  
  
  

