
 

Algemene Voorwaarden  

'N Dance organiseert verschillende activiteiten die in relatie staan tot dans. 
Hieronder kunnen vallen: danslessen, workshops, voorstellingen, 
presentaties, demonstraties etc. hierna te noemen: 'lessen'.    
 
1. Gedrag  
1. 1 Tijdens de lessen wordt er respect getoond tegenover de docent en alle 
andere deelnemers van de les. Indien dit niet het geval is, kan men daarop 
aangesproken worden en indien noodzakelijk verwijderd worden uit de les.  
 
1.2 Indien er sprake is van hinderlijk gedrag voor anderen, kent 'N Dance zich 
het recht toe om de toegang tot het gebouw waar de lessen worden gegeven 
te weigeren.  
 
1.3 Tijdens de lessen is het gebruik van de telefoon niet toegestaan. In 
uitzonderlijke gevallen en in overleg met de docent is een telefoon tijdens de 
dansles geoorloofd.  
 
1.4 Persoonlijke eigendommen kunnen worden meegenomen naar de danszaal, 
mits zij geen hinder vormen voor de les.  
 
1.5 Kauwgom en ander snoep is tijdens de les niet toegestaan. Een traktatie is 
natuurlijk iets anders en mag na overleg met de docent worden uitgedeeld.  
 
1.6 Het wordt aangeraden een plastic flesje water mee te nemen naar de 
lessen. 
 
1.7 Zorg dat je op tijd aanwezig bent in de les. Te laat instromen is niet alleen 
storend voor de les, maar bovendien is het erg belastend voor het lichaam om 
niet opgewarmd deel te nemen aan de rest van de les. 'N Dance behoud zich 
het recht voor om personen die te laat zijn de toegang tot de les te ontzeggen. 
 
2. Kleding  
2.1 'N Dance streeft naar uniformiteit in danskleding. Voor de verschillende 
lessen gelden verschillende voorschriften. Vraag bij 'N Dance naar de 
voorschriften van de lessen en de aanbiedingen die 'N Dance te bieden heeft.  
 
2.2 Het is niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens de lessen (denk aan 
grote oorbellen, kettingen, horloges, armbanden en ringen). 
 
2.3 Tijdens de lessen wordt ervoor gezorgd dat de haren niet hinderen. Dit 
houdt in dat lange haren vast worden gemaakt in een staart, knot of vlecht.  
 
3. Aansprakelijkheid  
3.1 'N Dance is niet aansprakelijk voor letsel, materiële- of vermogensschade 
direct of indirect verbonden aan het volgen van de lessen.   
 
3.2 'N Dance is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van 
persoonlijke eigendommen.  
 
3.3 'N Dance is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt 
door slecht of achterstallig onderhoud van de gehuurde gebouwen en de 
daartoe behorende sanitaire voorzieningen.  
 
3.4 'N Dance is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ten gevolge van 
het nuttigen van in de kantine aangeboden dranken en voedsel.  
 
3.5 'N Dance is niet aansprakelijk voor schade die leden elkaar toebrengen.  
 
3.6 'N Dance is niet aansprakelijk voor schade en letsel al dan niet veroorzaakt 
door kleding.  
 
3.7 'N Dance zal beschadigingen aan lesmateriaal en alle bijbehorende 
apparatuur, lesruimte en leslocatie rechtstreeks op de veroorzaker of diens 
voogd verhalen.  
 
3.8 'N Dance is niet aansprakelijk voor gevolgschade.  
 
3.9 De vergoeding die 'N Dance zal uitkeren in geval van schade zal nooit het 
bedrag uitgekeerd door de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 'N Dance 
overschrijden. 
 
4. Afwezigheid 
4.1 Indien men niet aanwezig kan zijn bij een les om welke reden dan ook, dan 
dient dit voor aanvang van de les gemeld te worden bij de betreffende docent.  
 
4.2 Afmelden voor een les geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.  
 
5. Aan- en afmelden 
5.1 Aanmelden/inschrijven voor de lessen kan gedurende het hele jaar.  
 

5.2 Opzeggen/uitschrijven voor de lessen kan uitsluitend schriftelijk, één 
kalendermaand voorafgaand aan de volgende betalingstermijn 
 
6. Kosten en betalen 
6.1 Het dansseizoen bestaat uit 36 lessen, dat is inclusief de 
demonstratiedagen en kijklessen. 
 
6.2 De(basis)kosten voor het dansseizoen 2015/2016 zijn bij betaling in één 
termijn als volgt: 
Peuterdans:  € 150,- 
Kleuterdans:  € 175,- 
 6 - 12 jaar:  € 195,- 
12 - 18 jaar: € 235,-   
18+ jaar: € 260,-  
 
6.3 De kosten voor het dansseizoen 2015/2016 zijn bij betaling in twee 
termijnen als volgt:  1e                         2e 
Peuterdans:  € 80,- €  80,-   
Kleuterdans:  € 92,50 € 92,50 
6 - 12 jaar:  € 102,50  € 102,50 
12 - 18 jaar: € 122,50 € 122,50  
18+ jaar: € 135,- € 135,-  

 
6.4 Later instromen in het dansseizoen houdt in dat het resterend aantal lessen 
pro rata wordt betaald van de betreffende betalingstermijn. 
6.5 De kosten voor de lessen kunnen worden voldaan door: 
 - het verschuldigde bedrag contant te voldoen voor aanvang van de 
eerstvolgende les bij de betreffende docent.  
- het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer: NL17 RBRB 
0919 4921 18, binnen de hiervoor gesteld termijn.  
 
6.6 Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen de hiervoor 
gestelde termijn:   
-  voor het gehele dansseizoen of voor de eerste betalingstermijn geldt dat het 
verschuldigde bedrag wordt overgemaakt voor 10 september 2015 ofwel 
binnen 7 dagen na inschrijving  en ten minste voor deelname aan de 
eerstvolgende les.  
-  voor de tweede betalingstermijn geldt dat het verschuldigde bedrag wordt 
overgemaakt voor 1 februari 2016 ofwel binnen 7 dagen na de inschrijving en 
ten minste voor deelname aan de eerstvolgende les.  
 
6.7 Bij een te late betaling van het verschuldigde bedrag is 'N Dance 
genoodzaakt om €5,- administratiekosten in rekening te brengen.  
  
6.8 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.  
 
7. Eigendomsrecht ter beschikking gestelde zaken 
7.1 Ter beschikking gestelde zaken van 'N Dance blijven eigendom van 'N 
Dance.  
 
7.2 Deelnemers van de lessen worden geacht zorgzaam met de ter beschikking 
gestelde zaken om te gaan. Schade aan en verlies van ter beschikking gestelde 
zaken komen voor rekening van de deelnemer of diens voogd.  
 
8. Intellectueel eigendomsrecht  
8.1 Gebruik van de aangeleerde dansvaardigheden, de lesstructuur en de 
lesmethodes voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Gebruik voor 
andere doeleinden is alleen toegestaan na toestemming van 'N Dance.  
 
8.2  Foto's en filmmateriaal gemaakt tijdens de lessen mogen absoluut niet op 
het internet worden geplaatst. Indien 'N Dance vast stelt dat dit heeft 
plaatsgevonden, dient het materiaal meteen te worden verwijdert. Indien geen 
gehoor wordt gegeven aan dit verzoek  dan zullen rechtsmaatregelen worden 
getroffen.  
 
8.3 Foto's en filmmateriaal gemaakt tijdens voorstellingen mogen op het 
internet worden geplaatst, uitsluitend onder vermelding van de naam van 'N 
Dance en met voorafgaande toestemming.   
 
8.4 Foto's en filmmateriaal gemaakt door 'N Dance tijdens de danslessen en 
voorstellingen kunnen  worden gebruikt voor commerciële doeleinden van 'N 
DANCE. Dit zal derhalve uitsluitend gebeuren in overleg met deelnemers en/of 
diens voogd.   
 
Het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of deelnemen aan de 
(proef)lessen c.q. workshops houdt in dat u met deze algemene voorwaarden 
van 'N DANCE akkoord gaat.  

 


