Algemene Voorwaarden Dansschool Wesseling en Dansplaats Delft
Algemene regels
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Wesseling, hierna ook te noemen: de dansschool.
2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool 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.
4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf
en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico.
5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden
verhaald worden.
6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met
toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken
Inschrijving
1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
2. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld 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. Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.
3. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) 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.
4. Dansschool Wesseling kan jaarlijks het lesgeld aanpassen met een maximale verhoging van 10%. Dansschool Wesseling is verplicht deze wijziging door te geven aan de
leerlingen en/of ouders/verzorgers. De lesprijzen worden vermeld op de website.
Betaling
1. Het lesgeld dient op tijd te worden betaald.
2. Bij cursussen met een maandbedrag wordt er maandelijk een factuur verzonden of geincasseerd . Tijdens de zomervakantie (juli & augustus) hoeft u geen lesgeld te
betalen.
3. Bij een stornering van het lesgeld of bij te laat betalen, zal u op de hoogte worden gebracht door ons. U dient dan binnen 8 dagen het lesgeld over te maken op het rekeningnummer van Dansschool Wesseling.
4. Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn is de leerling van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De leerling is alsdan een rente verschuldigd
van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de leerling in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken heeft
Dansschool Wesseling eveneens het recht de leerling uit te sluiten van deelname aan de danslessen.
5. Bij overmachtsituatie (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) kunt u Dansschool Wesseling verzoeken tot opschorting van het lesgeld. Dansschool Wesseling
bepaalt uiteindelijk of de leerling tot tijdelijke opschorting van het lesgeld kan overgaan.
Overige verplichtingen
1. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na
afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van
minimaal 450,- Euro per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van
genoemde commerciële activiteiten.
2. Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie: Indien de (voormalige) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten aan kan tonen te voldoen
aan hetgeen in regel 3) is vervat.
3. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en de dansschool dit
expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.
Aansprakelijkheid
1. Dansschool Wesseling is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansschool Wesseling stelt het wel zeer op prijs wanneer
diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
2. Dansschool Wesseling is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na lessen, vrijdansen, etc. U begeeft zich op eigen risico in de dansschool.
Enkele Huisregels
1. Het is niet toegestaan om zelf meegenomen drinken of eten te nuttigen.
2. Roken binnen Dansschool Wesseling is niet toegestaan. Er is een wettelijk rookverbod van kracht. Bij overtreding hiervan kan ons een boete worden opgelegd. Wij behouden
ons het recht voor om schade vanwege het overtreden van het hier geldende rookverbod op de overtreder(s) te verhalen en of degene(n) de toegang te ontzeggen.
3. Het is niet toegestaan om jassen mee te nemen in de zaal. U dient uw jas op te hangen in de garderobe.
4. De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. Wij verzoeken u om fatsoenlijk gekleed te komen. Speciale dansschoenen hebben onze voorkeur, maar zijn
geen vereiste.
Aanvullende voorwaarden Dansplaats Delft
1. Iedereen mag één gratis proefles volgen naar keuze.
2. Het dansseizoen van Dansplaats Delft is van september tot en met juni (36 lessen). In deze maanden bent u verplicht het lesgeld te betalen. De dansschool is gesloten
tijdens schoolvakanties en feestdagen. De data’s worden vermeld op de website en in de nieuwsbrief.
3. Inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk gedaan worden per mail info@dansschool-wesseling.nl en uiterlijk een maand voor aanvang
van het nieuwe seizoen. Er wordt geen contributie terugbetaald, de leerling maakt bij opzegging het seizoen af waarvoor hij/zij ingeschreven is. Natuurlijk zijn uitzonderingen bespreekbaar.
4. Leerlingen van een selectiegroep zijn verplicht om nog minimaal één andere cursus te volgen.
5. Tijdens de lessen worden alleen mensen toegelaten die de les gaan volgen.
6. Zorg ervoor tijdig in de les aanwezig te zijn, dit ter voorkoming van blessures en ergernissen van mede cursisten.
7. Kledingvoorschriften: danskleding, buitenschoeisel is niet toegestaan.
8. Tijdens de les mag uit veiligheidsoverweging geen eten (als kauwgom) en grote sieraden (als oorbellen) gedragen worden.

