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Artikel 1: Begripsbepalingen
Dansschool:

Dance Company 058 in Balk

Lid:

Ieder persoon die zich door ondertekening van het inschrijfformulier heeft
aangemeld als lid van Dance Company 058

Artikel 2: Algemeen
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Deze voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die als lid staat ingeschreven bij Dance
Company 058, evenals een derde die gebruik maakt van de faciliteiten en/of ruimten van
Dance Company 058.
De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en
uitsluitend voor administratieve doeleinden van Dance Company 058 gebruikt.
Persoonlijke gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter
beschikking gesteld.
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en andere stimulerende
middelen bij Dance Company 058 te sporten.
Roken is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de beweegzalen van Dance Company
058.
Dance Company 058 is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verduistering of enige
schade, zowel direct als indirect, van of aan goederen van leden of derden, dan wel
daaruit voortvloeiende kosten.
Dance Company 058 behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, programma’s e.d. te wijzigen.
Tijdens de zomervakantie geldt een aangepast rooster (o.a. op zaterdag en/of zondag
gesloten).
Tijdens de vakanties (Herfst-, Kerst-, Voorjaars- en Meivakantie) is de dansschool
gesloten.
Dance Company 058 is gesloten op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, 1 e &2e paasdag,
Koninginnedag, Hemelvaartsdag en 1e &2e Pinksterdag) en tussen Kerst en Oud &
Nieuw.

Artikel 3: Lidmaatschap / Contributies
•
•
•
•
•
•

•

Bij inschrijving wordt men lid tot wederopzegging.
Personen tot 18 jaar dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door een
wettelijke vertegenwoordiger.
Bij inschrijving is men het inschrijfgeld verschuldigd, evenals de contributie over de
“opzegtermijn”.
Dance Company 058 behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Minimaal 1
maand voor de prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren, één volledige
kalendermaand voor afloop van de duur van het contract.
Tijdelijk stopzetten van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, één volledige
kalendermaand voor het moment van stopzetten. Het tijdelijk stopzetten kan maximaal
zes maanden duren. Indien deze periode wordt verstreken dienen er opnieuw
inschrijfkosten betaald te worden.
Het wijzigen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, één volledige
kalendermaand voor de door te voeren wijziging.

Artikel 4: Betaalwijze
•
•
•

•

•
•

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
Het lid betaalt per maand, waarbij uitsluitend automatische incasso is toegestaan.
Indien via automatische incasso geïncasseerde contributie gestorneerd wordt, biedt de
dansschool de incasso nog eenmaal, zonder kosten voor het lid, bij de betreffende bank
aan. Hierna is het lid administratiekosten verschuldigd.
Als het lid in gebreke blijft met het betalen van de contributie behoudt de dansschool
zich het recht voor de vordering uit handen te geven. Kosten verbonden aan het innen
van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor
rekening van het desbetreffende lid.
Bij betalingsachterstand kan deelname aan de lessen/activiteiten door de dansschool
worden geweigerd.
Er bestaat geen recht op restitutie van contributiegelden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
•
•
•

De dansschool is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw
eigendommen.
De dansschool is niet aansprakelijk voor het ontstaan of verergeren van lichamelijk letsel.
Een ieder die schade toebrengt aan de inventaris en/of het gebouw zal daarvoor
aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6: Rechtstoepassing
•
•

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of Dance Company 058 aangegaan,
is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u de algemene voorwaarden en
de huisregels van Dance Company 058 gelezen te hebben en te accepteren.

Artikel 7: Overige bepalingen
•
•
•
•

De dansschool kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden wijzigen.
Terugkom-acties en kortingen die de dansschool aanbiedt zijn alleen geldig voor niet-en
oud-leden (een bevroren lidmaatschap valt hier niet onder).
De danskleding die de leerlingen voor wedstrijden en optredens dienen aan te schaffen
vallen voor eigen rekening.
Het staat de dansschool vrij om tijdens lessen/activiteiten gemaakte beeld- en/of
geluidsopnames te gebruiken voor promotie- en andere doeleinden.

