ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: definities
Cursist: de feitelijk cursusnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger(s)
Dansseizoen: het totaal van lessen binnen 1 dansseizoen (geen lessen op feestdagen en tijdens schoolvakanties
regio midden).
Kortlopende cursus: het totaal aantal lessen binnen 1 kortlopend pakket (8-10 weken).
Artikel 2: Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of
werkzaamheden van Dansstudio POP-UP, hierna te noemen: de dansstudio.
2.2 Cursisten en bezoekers van de dansschool dienen zich correct te gedragen en dienen zich te
houden aan de aanwijzingen van de eigenaar, dan wel de daartoe door de eigenaar aangewezen persoon.
2.3 De eigenaar of de door de eigenaar aangewezen persoon is bevoegd personen die zich niet aan de
aanwijzingen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen.
2.4 De eigenaar of de door de eigenaar aangewezen persoon is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit
de dansschool verwijderd.
Artikel 3: De cursus
3.1 Een dansseizoen bestaat uit 36 lessen (geen lessen op feestdagen en tijdens schoolvakanties regio midden).
3.2 De eigenaar is bevoegd, ook tijdens een cursus, wijzigingen in de lestijden aan te
voeren. We streven er uiteraard naar de cursussen aan te bieden op de vooraf aangegeven data en
tijdstippen.
3.2 Lessen worden gegeven op de volgende locatie; Albert Hahnweg 1 te Lochem, tenzij duidelijk anders wordt
vermeld.
Artikel 4: De inschrijving
4.1 Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, de lesdag en het
aantal lessen die de cursus omvat. Ook dient u zich te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de
betalingsverplichting.
4.2 Dansstudio Pop-Up biedt geïnteresseerden van het dansseizoen de gelegenheid om 1 gratis proefles te
volgen.
4.3 Verzuimde lessen worden nooit gerestitueerd.
4.4 Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet
overdraagbaar.
4.5 Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s)
inschrijven voor een danscursus. Ouder(s) en of verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op
de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de
verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.
4.6 Het kan voorkomen, dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De
dansschool zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat de inschrijving geannuleerd kan worden of
mogelijk verzet wordt naar een volgende cursus.
4.7 Dansstudio Pop-up behoudt zich het recht de betreffende cursus te annuleren dan wel uit te stellen bij een
te weinig aantal aanmeldingen.
Artikel 5: Overmacht
5.1 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de dansleraar (overmacht), wordt de betreffende les, indien
mogelijk, gegeven door een vervanger. Wanneer een les wordt geannuleerd zal deze worden ingehaald op
een nader, door de eigenaar te bepalen, dag en tijd. Hiervoor zullen geen extra kosten aan de cursist worden
berekend.
5.2 De dansschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan de cursist indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een overmachtssituatie. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop de dansschool geen invloed kan
uitoefenen (onder andere overheidsmaatregelen) en hierdoor niet in staat is aan haar verplichtingen te
voldoen.
5.3 In het geval van overmacht zal geen teruggave van de betaalde bedragen plaatsvinden. Voor opzegging
gelden dan de normale regels zoals opgenomen in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

5.4 In het geval van overmacht zal de dansschool er alles aan doen om de lessen op een alternatieve manier aan
te bieden (zoals bijvoorbeeld online) of, als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen de gemiste lessen op een
later tijdstip worden ingehaald.
5.5 De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtssituaties)
zijn, zonder dat deze annulering wanprestatie oplevert. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan te
weinig cursisten, langdurige ziekte etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de
cursist recht op terugbetaling van het volledige cursusgeld. Vindt de annulering tijdens de cursus plaats, dan
zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal niet genoten lessen.
Artikel 6: Opzegging
6.1 Voor het opzeggen van het dansseizoen geldt; bij betaling in maandelijkse termijnen kan het abonnement
maandelijks worden opgezegd, met inachtneming van 1 volle kalendermaand maand opzegtermijn.
De opzegging dient te geschieden voor de laatste dag van de kalendermaand.
6.2 Bij betaling van het hele dansseizoen in 1 keer is tussentijds opzeggen niet mogelijk, tenzij er sprake is van
een gewichtige reden.
6.3 Voor opzegging van de kortlopende cursus is geen voorafgaande schriftelijke opzegging nodig. De korte
cursus en de daaruit voortvloeiende verplichtingen eindigen van rechtswege na het verstrijken van de
cursustermijn; de laatste les.
6.4 Opzeggen tijdens een kortlopende de cursus is niet mogelijk.
Artikel 7: Betaling
7.1 De dansstudio bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen en activiteiten en zal deze
per seizoen indexeren. U kunt geen rechten ontlenen aan de in het verleden gehanteerde tarieven.
7.2 Door schriftelijke inschrijving voor een kortlopende danscursus verplicht de cursist zich het cursusgeld voor
de gehele cursus vooraf, uiterlijk 1 dag voor aanvang van de cursus, te voldoen. De cursist ontvangt na
inschrijving een factuur voor het verschuldigde bedrag voor de volledige cursus. Indien de cursist niet langer
de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld.
7.3 Bij inschrijving dient een bedrag van €10,- per persoon inschrijfgeld te worden voldaan.
7.4 Alle betalingen dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen de op de factuur aangegeven datum
voldaan te zijn.
7.5 Door schriftelijke inschrijving voor het dansseizoen verplicht de cursist zich het cursusgeld te voldoen.
Betaling geschiedt op de volgende wijze:
- Maandelijks; het verschuldigde bedrag zal omstreeks de 28e van elke maand, voorafgaand aan de
komende dansmaand worden afgeschreven van uw rekening door middel van automatische incasso.
- Heel dansseizoen (10 maanden in 1 x); het verschuldigde bedrag zal omstreeks de [28] van de maand,
voorafgaand aan het dansseizoen worden afgeschreven van uw rekening door middel van automatische
incasso. Als gekozen wordt voor betaling van het gehele bedrag ontvangt u een éénmalige korting.
Voorwaarde is wel dat de aanmelding uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de start van het dansseizoen
heeft plaatsgevonden.
- Workshop: voorafgaand aan/na afloop van de workshop ontvangt u de factuur en dient u deze te
voldoen voor de op de factuur vermelde vervaldatum.
7.6 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de cursist van rechtswege in verzuim. Hier is geen
ingebrekestelling voor nodig. De cursist is, indien hij in verzuim is, de wettelijke rente over het opeisbare
bedrag verschuldigd. De wettelijke rente zal worden berekend vanaf de eerste dag dat de cursist in verzuim
is.
7.7 Bij verzuim van uw betaling kan de eigenaar de cursist de toegang tot de dansschool ontzeggen.
7.8 Alle uit het verzuim voortvloeiende kosten, waaronder incassokosten, zijn voor rekening van de cursist.
7.9 De op de website vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s.
Artikel 8: Kleding en schoenen
8.1 Voor de lessen gelden kledingvoorschriften die terug te vinden zijn op onze website
www.dansstudiopopup.nl
8.2 U dient uw schoenen bij binnenkomst in de danszaal om te wisselen voor droge en schone (dans)schoenen
of sokken.

Artikel 9: Risico en aansprakelijkheid
9.1 Bij verlies, diefstal of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen)
van de dansschool door toedoen van een bezoeker zal de cursist, of indien van toepassing zijn wettelijk
vertegenwoordiger(s), aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
9.2 Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de geleden schade.
9.3 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade
veroorzaakt voor, na of tijdens de lessen, of als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op
het terrein van of in de dansschool.
Artikel 10: Klachten
10.1 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. De eigenaar maakt binnen 14 dagen na
het ontvangen van de klacht eveneens schriftelijk haar standpunt kenbaar aan de klager.
Artikel 11: Overige bepalingen
11.1 Indien u gezondheidsproblemen heeft dient u voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan een
danscursus verantwoord is. Deze gezondheidsproblemen dienen ten alle tijden te worden gemeld aan de
dansstudio.

