Algemene Voorwaarden De Dansproeverij
Het opzegtermijn bij een abonnement is 1 maand en gaat in vanaf het nieuwe
incassomoment. Bijvoorbeeld: zeg je 1 februari op en wordt er op
18 februari geïncasseerd, dan geldt er vanaf 18 februari nog 1 maand lesgeld, nl. tot en
met 18 maart.
Als de les afgezegd wordt door de docente wordt dit zo spoedig mogelijk per app/email
doorgegeven. De les kan op een nader te bepalen datum ingehaald worden.
De dansschool heeft recht op 2 geannuleerde lessen wegens overmacht zonder inhaalles/
restitutie te betalen. Echter doen we ons uiterste best om altijd een alternatief te vinden.
De Dansproeverij is ten alle tijden gerechtigd om de lessen te annuleren. Dit kan ook
voorkomen als er bijvoorbeeld minder dan 5 leerlingen aanwezig zullen zijn. Er worden
mogelijkheden gegeven tot inhalen van de les. Er vindt geen restitutie plaats.
Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de docent.
Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd.
De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s
met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van
deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
In de lessen worden soms foto’s en filmpjes gemaakt. Graag doorgeven als dit niet
gewenst is.
Het cursusgeld dient vooraf betaald te worden. Restitutie voor gemiste lessen is niet
mogelijk.Terugvordering van lesgeld of korting op het lesgeld is niet mogelijk.
Het niet volgen van lessen door bijvoorbeeld blessures, vakantie, bruiloften etc. geeft geen
recht op restitutie van contributie. Ook het te laat annuleren van een geserveerde les geeft
geen recht tot restitutie.
In bijzondere gevallen zoals overlijden of ziekenhuisopname kan hiervan worden
afgeweken.
Indien er, na herhaaldelijke herinneringen, niet is betaald kan De Dansproeverij besluiten
het openstaande bedrag te laten innen door een incassobureau. De kosten daarvoor zijn
voor het betreffende lid. Lessen volgen is niet meer mogelijk totdat de betaling heeft
plaatsgevonden.
De Dansproeverij is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw
eigendommen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden of
na uw inschrijving volgende (kortings-)acties.
Familiekorting wordt gegeven bij meerdere abonnementen en alleen wanneer de
familieleden van één familie, allemaal wonen op hetzelfde adres.
Lessen tijdens schoolvakanties en tijdens de feestdagen gaan niet door.
Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. De docente
kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of
opgelopen letsel van een deelnemer.

De Dansproeverij is ten allen tijden gerechtigd prijzen en algemene voorwaarden te
wijzigingen.

