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Algemene voorwaarden Dansstudio Overveen 2021/2022
Het seizoen telt 34/35 lesweken en start op maandag 6 september 2021.
Tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen zijn er geen reguliere lessen.
Vermelde tarieven gelden voor de gehele periode september t/m juli 2021/2022.
Lessen vinden alleen doorgang bij voldoende deelnemers.
Inschrijving
Inschrijven gaat via de website.
Inschrijving geldt voor de duur van het seizoen. In overleg kan gedurende het seizoen
ingestroomd worden.
Leerlingen volgen een proefles voordat de inschrijving definitief wordt.
Na een heel seizoen wordt de inschrijving zonder wederopzegging met een heel
seizoen verlengt. Leerlingen dienen tijdig aan te geven in welke les zij willen dansen
om te voorkomen dat lessen vol zitten.
Afmelden kan tot uiterlijk 1 juli 2022.
Betaling
Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, is vanaf dat moment verplicht het lesgeld
te betalen.
De betaling van het lesgeld gaat via een factuur en kan in 1 keer of in 2 twee
termijnen betaald worden. Bij betaling in twee termijnen wordt € 5,- aan
administratie kosten in rekening gebracht. Bij inschrijving na 1 januari in 1 keer.
De factuur ontvangt u per mail, u bent zelf verantwoordelijk voor de juiste instelling
in uw mail om deze factuur goed te ontvangen. Controleer dus ook uw spam.
Restitutie op het lesgeld is alleen mogelijk bij een verhuizing buiten de stad, of door
langdurig ziek zijn niet deel te kunnen nemen aan de lessen.
Korting
Leerlingen ontvangen korting bij het volgen van meerdere lessen.
Korting op een tweede les door dezelfde leerling is 20%, op een 3e les 30% en op een
4e les 50%
Wanneer er meerdere kinderen uit een gezin dansen ontvangt het tweede en elk
volgend kind een cadeau bon van €15,- te besteden aan onze dans-kledinglijn.
Lesuitval
Een les kan worden geannuleerd door de dansschool indien daartoe gegronde
redenen zijn zoals overmacht, ziekte van de docent of onvoldoende deelnemers.
Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar
vervanging, of het laten plaatsvinden van de les op een ander moment. Mocht dit

niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De leerlingen worden hiervan op de hoogte
gebracht per whatsapp en/of e-mail.
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Indien een les meer dan twee weken niet door kan gaan zal de dansschool zich
inspannen om een vervangende les aan te bieden voor de leerlingen. Indien geen
vervangende les wordt aangeboden (na twee weken) en de leerling niet in een
andere les geplaats kan worden heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld
van de nog komende periode.
Openingstijden en lesrooster
Tijdens de maanden juli en augustus worden geen reguliere lessen aangeboden.
Indien in die periode een zomerrooster/programma wordt aangeboden, dan vallen
deze lessen buiten het gebruikelijke lesgeld.
Het lesrooster ligt vast voor de periode van september t/m juni. Dansstudio
Overveen behoudt zich het recht voor het rooster/lesuren tussentijds te wijzingen.
Dansstudio Overveen behoudt zich het recht voor om de dansstudio te sluiten met
een maximum van 5 dagen per seizoen, zonder dat restitutie van het lesgeld
verschuldigd is.
Verhinderd voor een les
Indien een leerling verhinderd is, dient de leerling/ouder Dansstudio Overveen op de
hoogte te brengen. Dit kan via een whatsapp of per mail.
Het missen van een les, door welke oorzaak dan ook geeft nimmer recht op
terugbetaling van het lesgeld.
Indien een leerling verhinderd is, kan deze in overleg de les inhalen op een ander
tijdstip (indien deze les ook op andere momenten wordt aangeboden).
Wanneer een deel van de lessen door omstandigheden, daardoor tevens begrepen
de maatregelen vanuit de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een nadere
vorm gegeven moeten worden, blijft dit een volledige uitvoering van de lessen zoals
door Dansstudio Overveen aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen
recht op restitutie van het lesgeld. De lessen worden in dat geval aangeboden en
gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online/deels online, fysiek buiten, deels
inhaalprogramma, binnen of buiten.

Risico en aansprakelijkheid
Dansstudio Overveen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of
diefstal van eigendommen van de deelnemers of bezoekers.
Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
Dansstudio Overveen is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of
na de lessen, uitvoeringen, demonstraties etc.
Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen
bij de deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sporten niet
afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer
hiervan melding doen bij de docent.
Bezoek aan Dansstudio Overveen is geheel op eigen risico. De directie van
Dansstudio Overveen is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard
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als het gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein
van of in de dansstudio.
Mocht Dansstudio Overveen om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van Dansstudio Overveen onder die verzekering
draagt.

Kledingvoorschriften
Dansstudio Overveen hanteert specifieke kledingvoorschriften. Dansstudio Overveen
verzoekt deelnemers om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen.
De kledingvoorschriften van Dansstudio Overveen worden elk jaar voor de maand juli
op de website gepubliceerd. Voor elke lesstijl zijn er specifieke kledingvoorschriften
en schoeisel voorschriften, leerlingen dienen zich aan deze voorschriften te houden.
De docent zal leerlingen aanspreken op het niet dragen van de juiste
kledingvoorschriften. Het dragen van de juiste kleding en schoenen voorkomt
blessures en is daarom ook verplicht.
Film, foto of geluidsopnames
Het is zonder toestemming van Dansstudio Overveen niet toegestaan film, foto of
geluidsopnames te maken tijdens lessen en/of
voorstellingen/demonstraties/optredens etc.
Rechten op door Dansstudio Overveen ontwikkelde (les-) methoden, choreografieën
en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan Dansstudio Overveen.
Het (commercieel) aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is uitsluitend
toegestaan met schriftelijke toestemming van Dansstudio Overveen.
Bij overtreding kan toegang tot Dansstudio Overveen worden ontzegd.

Overig
Het is niet toegestaan de danszaal 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.
Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht
nemen.
Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen)
van Dansstudio Overveendoor toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen
tijde verhaald worden.
Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het
verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst.
Rechtstoepassing
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Dansstudio Overveen
aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels
van Dansstudio Overveen, te accepteren.

