
Algemene voorwaarden Dans-dansen 

1. Verlies of beschadiging van het Membership card, is voor rekening van het lid. 

2. Deelname aan de lessen is alleen mogelijk met niet  buiten gedragen sportschoenen of dansschoenen. 

3. Roken is nergens in het gebouw toegestaan. 

4. Het is niet toegestaan consumpties in de studio te nuttigen. Wel het nuttigen van water en/of sportdranken. 

5. Kauwgom tijdens de les is niet toegestaan. 

6. Het is alleen toegestaan om deel te nemen aan lessen met gepaste sport of danskleding en schoenen. Overige 

kleding zoals spijkerbroeken zijn niet toegestaan. 

7. Blessures of zwangerschap dient men voorafgaande aan de les te melden bij de desbetreffende docent. 

8. Dans-dansen stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing/beschadiging van persoonlijke eigendommen van het 

lid. Het is raadzaam om waardevolle spullen thuis te laten of desnoods  mee de studio in te nemen tijdens de 

lessen. 

Lidmaatschap: 

9. Het volwassen lid dient zich voorafgaande aan de les, online op te geven voor de te volgen les. Indien lid niet 

aanwezig kan zijn, dient het lid zich af te melden. Indien het lid zich net op tijd heeft afgemeld, wordt de les 

berekend volgens het afgesloten lidmaatschap. Aan- en of Afmelden kan tot 30 minuten voor aanvang van de les.  

10. Het verschuldigde abonnementsgeld dient voorafgaande aan de lessen te worden voldaan. 

11. Het tijdelijk stopzetten van rittenkaarten is niet toegestaan muv zwangerschap. 

12. Overname van het lidmaatschap door derden is niet mogelijk. 

13. Dans-dansen behoud zich het recht om lesvormen en/of lestijden te wijzigen, zonder enige vorm van teruggaaf 

van het nog eventuele niet gebruikte betaalde lesgeld voor rittenkaarten of abonnementen. 

14. Dans-dansen behoudt zich het recht voor leden zonder restitutie van het resterende abonnementsgeld te 

royeren. 

15. Dans-dansen behoudt zich het recht voor tijdens officiële feestdagen, zomervakantie en of bij weers 

temperaturen hoger dan 25 graden Celcius een aangepast rooster te volgen. 

16. Indien de automatische incasso niet lukt na de tweede poging wordt er direct verzocht om contant het 

abonnementsgeld te betalen inclusief € 5,- administratiekosten. Indien er niet aan dit verzoek wordt voldaan, 

wordt er nog 1 aanmaning verstuurd. Na deze aanmaning wordt het innen van het verschuldigde 

abonnementsgeld uitbesteed aan een incasso bureau. Alle kosten van dit incassobureau dienen door het lid 

betaald te worden. Na de eerste aanmaning wordt het lid geweigerd om nog deel te nemen aan de lessen. 

17. Alleen schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd. Deze dient in het bezit te zijn van Dans-dansen minimaal 1 

maand voor het einde van het abonnement of maand. Later ontvangen opzeggingen zullen niet worden 

geaccepteerd en het abonnement zal weer met dezelfde duur als voorheen verlengd worden. 

18. 10-rittenkaarten zijn geldig voor 3 maanden. Na het verlopen van de 3 maanden dient het lid een nieuwe 10-

rittenkaart aan te schaffen. 

19. Het inschrijfgeld wordt eenmalig in rekening gebracht.  

20. Het abonnement onbeperkt kan maximaal 1  maand worden stopgezet. Dit dient u schriftelijk aan te geven. 

21. Alle volwassen abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd met 1 maand opzegtermijn, ingaande op 

de 27
e
 van de maand.  

22. * 3 maanden onbeperkt volwassenen: daarna maandelijks opzegbaar 

23. * 6 maanden onbeperkt ochtend/weekend: daarna maandelijks opzegbaar 

24. * student onbeperkt: 1 jaar vast, daarna opnieuw beoordelen of lid nog student is. 

25. Gezinspas: moeder en kind samen. Moeder onbeperkt in daluren les en kind 1 les per maand. Opzegdatum kan 

pas nadat de periode van het kindseizoen is verlopen.  

26. Kinderabonnementen gaan per periodes van 5 maanden. Periode 1: sep t/m jan en periode 2: feb-jun.  

27. Kinderabonnementen kunnen tussentijds niet worden beëindigd, tenzij het een verhuizing betreft. De volledige 5 

maanden dienen te worden voldaan ongeacht de aanwezigheid van het kind. 

28. De prijs voor de kinderabonnementen is inclusief vakantie en/of feestdagen berekend. De prijs is niet discutabel! 

29. Kinderabonnementen dienen voorafgaand aan de lessen te worden voldoen per 1 of 2-malige betaling. 

Maandelijkse betaling is alleen toegestaan bij schriftelijke indiening bij het management en na goedkeuring van 

het management. 

30. Bij het niet tijdig voldoen van de contributie kan en mag er geen gebruik gemaakt worden van de diensten zoals 

aangeboden door Dans-dansen.                                                        



 


