
 

 

Algemene Voorwaarden 
 
Artikel 1: Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, 
diensten en/of werkzaamheden van Dansstudio La’dans hierna te noemen: de dansstudio. 
2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn voor de dansstudio 
slechts bindend, als de dansstudio hiermee schriftelijk instemt. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden 
ook verstaan e-mail. 
3. Algemene voorwaarden van Klant of eventuele derden zijn niet van toepassing. 

 
 

Artikel 2: Inschrijven 
1. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens op het 
inschrijfformulier, wordt u of uw kind voor een bepaalde periode cursist, ook te noemen leerling, van de 
dansschool. 
2. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
3. Inschrijving kan enkel schriftelijk middels het inschrijfformulier. 
4. Eenmalige inschrijfkosten per kind €7,50. (gestopt en later weer inschrijven? Dan betaal je geen 
inschrijfkosten). 
5. De dansstudio heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus. 
6. Het kan voorkomen, dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De 
dansstudio zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel 
uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie kunt 
annuleren. 
7. De dansstudio mag de cursus annuleren, cursusdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor 
zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte. Als annulering door de dansschool tijdens de 
cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal 
nog niet genoten lessen. 
8. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de 
dansstudio inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s) die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen 
tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden. 
9. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik 
van de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) cursist niet toegestaan het geleerde 
tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband 
buiten de dansstudio aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, 
verbeurt de (voormalige) cursist aan de directie van de dansstudio zonder dat voorafgaande ingebrekestelling 
is vereist, een direct opeisbare boete van € 150,00 (zegge: honderd vijftig euro) per overtreding en voor 
iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de directie van de 
dansstudio om verdere schade te vorderen. 

 

Artikel 3: Contributie en betalingsvoorwaarden 
1. Voor elke cursus, activiteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekend. 
2. De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s. 
3. De directie bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen, activiteiten of producten en 
zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen. 
4. U kunt geen recht ontlenen uit eventuele kortingsacties uit het verleden. 
5. Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige contributie behorend bij de gekozen cursus of activiteit te 
betalen. 
6. U betaalt de contributie door het afgesproken periodebedrag (maand/jaar) na ontvangst van de door de 
dansschool verstuurde factuur te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. 
7. Voor entreegelden van dansvoorstellingen, deelname aan activiteiten, wedstrijden of shows en additionele 
goederen en diensten moet apart worden betaald. Dit geldt ook voor vrijwillige workshops buiten de reguliere 
lessen. 



 

 

Artikel 4: Afmelding 
1. Als de cursist door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat is de lessen te volgen, bent u verplicht 
dit zo spoedig mogelijk aan de directie te melden. 
2. Bij afmelding - met uitzondering van omstandigheden genoemd in artikel 4.3 - bent u verplicht de volledige 
contributie voor de cursus, waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen. 
3. Enkel in bijzondere omstandigheden kan er tussentijdse beëindiging van de betalingsverplichting 
plaatsvinden of terugbetaling van het overgemaakte cursusgeld. Tot bijzondere omstandigheden worden 
gerekend: langdurige ziekte, ongeval, verhuizing of overlijden. Dit ter beoordeling van de directie. 
4. Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt 
de les afgelast. U wordt hierover via een mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld. Bij afgelasting wordt 
op een later tijdstip een vervangende les/ workshop aangeboden. 

 
 

Artikel 5: Beëindiging inschrijving 
1. Uw inschrijving eindigt bij schriftelijke opzegging. De opzegtermijn is één maand, voor het einde van de 
periode. 
2. De directie behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen: 

 
● Zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van de 

dansstudio ernstig en/of herhaaldelijk schendt; 
● Zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers 

van de dansstudio; 
● Zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de 

dansstudio, medewerkers of leerlingen; 
● Met een schriftelijke waarschuwing vooraf indien u de contributie 30 dagen te laat betaalt. De 

betalingsverplichting vervalt hier niet mee. Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie 
van de contributie. 

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
6.1. De dansstudio is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in 
en om de dansstudio. 
6.2. U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of activiteit. 
6.3. Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich 
meebrengt bij uw deelname aan een cursus. 
6.4. Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. De dansstudio is in geen geval verantwoordelijk voor 
schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of 
gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de dansstudio. 
6.5. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de dansstudio, directie en 
medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of 
haar aanwezigheid in de dansstudio ten gevolge van uw handelen of nalaten; 
6.6. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van 
wettelijke aansprakelijkheid. 
6.7. Dansstudio La’dans mag alle foto's gemaakt tijdens de lessen en optredens vrij gebruiken. 
6.8. Dansstudio La’dans gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en zal deze nooit delen met 
derden. 


