De Algemene Voorwaarden Dansschool DanCin.
Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.a. Dansschool
Dansschool DanCin
1.b. Lid
Iedere persoon die zich door ondertekening
van het inschrijfformulier heeft aangemeld
als lid van Dansschool DanCin.
Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten en/of
werkzaamheden van Dansschool DanCin.

Artikel 2: Werkingsfeer
2.a. Deze voorwaarden gelden voor alle
bestaande en toekomstige
rechtsverhoudingen tussen de dansschool
en het lid.
Artikel 3: Inschrijving
3.a. Bij inschrijving wordt men lid tot
wederopzegging.
3.b. Personen tot 18 jaar dienen het
inschrijfformulier te laten ondertekenen
door een wettelijke vertegenwoordiger.
3.c. Na inschrijving is de cursist het volledige
lesgeld vanaf datum inschrijving tot einde
kalendermaand verschuldigd. Betaling van
het lesgeld dient voor de aanvang van de
eerste les te geschieden tenzij de
dansschool schriftelijk een andere termijn
met de cursist is overeengekomen.
3.d. De dansschool mag de cursus annuleren
indien daartoe gegronde redenen
(waaronder overmacht situaties) zijn.
Daarbij kan onder meer gedacht worden aan
te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc..
Ingeval van annulering voor de aanvang van
de cursus heeft de cursist recht op
terugbetaling van het volledige lesgeld.
Vindt annulering tijdens de cursus plaats
dan zal terugbetaling van het lesgeld
geschieden naar rato van het aantal nog niet
genoten lessen.
Artikel 4: Betaling
4.a. De contributie is bij vooruitbetaling
verschuldigd.
4.b. Het lid betaald per maand vooraf via
automatische incasso, op factuur of koopt
een lessenkaart bij de docent.
4.c. Indien via automatische incasso
geïncasseerde contributie gestorneerd
wordt, biedt de dansschool de incasso nog
eenmaal, zonder kosten voor het lid, bij de
betreffende bank aan. Hierna is het lid
administratiekosten verschuldigd. Als het lid
in gebreke blijft met het betalen van de
contributie behoudt de dansschool zich het
recht voor de vordering uit handen te geven.
Kosten verbonden aan het innen van
achterstallige contributie, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen
voor rekening van het desbetreffende lid. Bij
betalingsachterstand kan deelname aan de

lessen/activiteiten door de dansschool
worden geweigerd.
4.d. Er bestaat geen recht op restitutie van
lesgelden.
Artikel 5: Cursus
5.a. De cursist dient in de gelegenheid
gesteld te worden een door overmacht
(ziekte en andere uitzonderlijke
omstandigheden) opgelopen achterstand in
te halen via het inhaalsysteem. Dit kan via
lessen op een andere avond, extra lessen, of
middels mogelijkheden in onderling overleg
tussen cursist en dansschool bepaald. Dit
geldt niet voor cursisten die er zelf voor
kiezen om lessen niet te volgen.
5.b. Vakanties:
Alle kinderlessen vervallen tijdens de
schoolvakanties.
Volwassenen lessen vervallen niet tijdens de
schoolvakanties tenzij anders vermeld wordt
via mail.
Alle lessen vervallen op feestdagen.
5.c. Zomervakantie
De danslessen gaan door tot de basisschool
zomervakantie. Daarna sluiten wij af met de
gratis DanCin dansdag. De gehele maand
augustus zijn wij gesloten. De contributie
voor de maand juli bedraagt het normale
maandbedrag en voor de maand augustus
betaald u geen contributie.

Artikel 6: Einde lidmaatschap
6.a. Het opzegtermijn voor alle leden
bedraagt 1 volle kalendermaand.
6.b. Opzegging geschiedt middels het bij de
dansschool inleveren van een volledig
ingevuld en rechtsgeldig ondertekend
opzeggingsformulier. Het
opzeggingsformulier is per mail
info@dansschool-dancin.nl op te vragen of
op te vragen bij de dansschool.

8.a. Op de relatie tussen het lid en de
dansschool is het Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 9: Overige bepalingen:
9.a. De dansschool kan de tarieven,
huisregels, lestijden, locaties en
voorwaarden wijzigen. Maar zal u hierover
tijdig informeren.
9.b. Het is het lid verboden om hetgeen
tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze
commercieel aan te wenden. Bij overtreding
van dit verbod is het lid een vergoeding
verschuldigd aan de dansschool van
minimaal 450 euro per overtreding.
9.c. Het gebruik van beeld- en/of
geluidsdragers in de ruimste zin van het
woord in de dansschool is uitsluitend
toegestaan na toestemming van de directie
van de dansschool.
9.d. Het lid dient zich te onthouden van
misdragingen.
9.e. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.)
dienen zich gedurende hun verblijf op het
terrein van en in de gehuurde
dansvestigingen te houden aan de
huisregels van de dansschool evenals de
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.
9.f. Het staat de dansschool vrij om tijdens
lessen/ activiteiten gemaakte beeld- en/of
geluidsopnames te gebruiken voor
promotie- en andere doeleinden.
Dansschool DanCin vraagt ten alle tijden
toestemming voor beeld- en/of
geluidsopnames die in de lessen worden
gemaakt.
Enkele Huisregels
1. Het is niet toegestaan om eten te nuttigen
in de danszaal/gymzaal.

6.c. Met het opzeggen van het lidmaatschap
vervalt het inhaalsysteem.

2. Roken binnen de gehuurde vestiging is
niet toegestaan. Er is een wettelijk
rookverbod van kracht. bij overtreding .

Artikel 7: Aansprakelijkheid

3. Het is niet toegestaan de
danszaal/gymzaal te betreden met schoenen
die buiten gedragen zijn. Men dient deze
schoenen voor het betreden van de danszaal
uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.

7.a. De dansschool is niet aansprakelijk voor
vermissing of beschadiging van uw
eigendommen.
7.b. Dansschool DanCin is niet aansprakelijk
voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf
aangifte te doen bij de politie. Dansschool
DanCin stelt het wel zeer op prijs wanneer
diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie
ondernomen kan worden.
7.c. De dansschool is niet aansprakelijk voor
het ontstaan of verergeren van lichamelijk
letsel.
7.d. Een ieder die schade toebrengt aan de
inventaris en/of het gebouw zal daarvoor
aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 8: Toepasselijk recht:

4. De dansschool hanteert geen specifieke
kledingvoorschriften. Wij verzoeken u wel
om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen.
5. Overtreders van de huisregels kan de
toegang tot de dansschool worden ontzegd.

