Algemene voorwaarden Dans-dansen
Voorschriften deelname lessen:
1.
Deelname aan de lessen is alleen mogelijk met niet buiten gedragen sportschoenen of
dansschoenen.
2.
Leerlingen dienen zich te houden aan de gestelde kleding voorschriften, zoals vermeld op de
website. Bij het herhaaldelijk weigeren door leerling van het dragen van de danskleding, kan dansdansen de leerling de toegang tot de les weigeren.
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.
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
7.
Het is alleen toegestaan om deel te nemen aan lessen met gepaste sport of danskleding en
schoenen. Overige kleding zoals spijkerbroeken en buitenschoenen, zijn niet toegestaan.
Blessure/zwangerschap
1. Blessures of zwangerschap dient men voorafgaande aan de les te melden bij de desbetreffende
docent.
2. Het is mogelijk om het lidmaatschap te bevriezen tijdens een blessure. Alleen op vertoon van een
geldig document van huisarts of fysiotherapeut, kan het abonnement worden bevroren voor een
periode van maximaal 6 maanden.
Lidmaatschap
1. 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 tijdig af te melden. Indien het lid zich
niet op tijd heeft afgemeld, wordt de les berekend volgens het afgesloten lidmaatschap.
Aan- en of Afmelden kan tot 90 minuten voor aanvang van de les
2. Het verschuldigde abonnementsgeld dient voorafgaande aan de lessen te worden voldaan.
3. Overname van het lidmaatschap door derden is niet mogelijk.
4. Dans-dansen behoud zich het recht om les vormen en/of lestijden te wijzigen, zonder enige
vorm van teruggaaf van het nog eventuele niet gebruikte betaalde lesgeld voor rittenkaarten
of abonnementen.
5. Dans-dansen behoudt zich het recht voor leden zonder restitutie van het resterende
abonnementsgeld te royeren.
6. 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.
Zonder compensatie van het betaalde lesgeld.
7. Bij onverwachte calamiteiten, zoals bv Covid-19 en dergelijke en een gedongen sluiting van
dans-dansen door de overheid of lokale/regionale overheid, zal dans-dansen een gepast
aanbod naar de leden doen ter compensatie van het niet fysiek op locatie kunnen volgen
van de lessen. Dit zal gecompenseerd worden door online lessen aan te bieden en het
maandelijkse lesgeld tijdelijk te verlagen.

8.

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.
9. Alleen schriftelijke opzeggingen per mail worden geaccepteerd. Deze dient in het bezit te
zijn van Dans-dansen minimaal 1 maand voor het einde van het abonnement of maand. De
opzegtermijn bedraagt 1 maand.
10. 10-rittenkaarten zijn geldig voor 3 maanden. Na het verlopen van de 3 maanden dient het lid
een nieuwe 10- rittenkaart aan te schaffen.
11. Het inschrijfgeld wordt eenmalig in rekening gebracht.
12. Het abonnement onbeperkt kan maximaal 1 maand per kalenderjaar worden stopgezet. Dit
dient u minimaal 2 weken voorafgaande de gewenste periode per mail aan te geven.
13. 3 ,6 of 12 maanden onbeperkt volwassenen: daarna maandelijks opzegbaar
14. student onbeperkt: 1 jaar of 6 maanden vast, daarna opnieuw beoordelen of lid nog student
is en recht heeft op de studenten korting.
15. Gezinspas: moeder en kind samen. Moeder onbeperkt les in daluren en kind 1 les per week.
Opzegdatum kan pas nadat de periode van het kindseizoen is verlopen.
16. Kinderabonnementen gaan per periodes van 5 maanden. Periode 1: sep tot feb en periode
2: feb-jul.
17. Kinderabonnementen kunnen tussentijds niet worden beëindigd, tenzij het een verhuizing
buiten Amsterdam betreft. De volledige 5 maanden dienen te worden voldaan.
18. De prijs voor de kinderabonnementen is inclusief vakantie en/of feestdagen berekend. De
prijs staat niet open voor discussie.
19. Kinderabonnementen dienen voorafgaand aan de maand te worden voldaan
20. Bij het niet tijdig voldoen van de contributie kan en mag er geen gebruik gemaakt worden
van de diensten zoals aangeboden door Dans-dansen.
Locaties
1. Alle leden van dans dansen mogen lessen volgen op onze 3 locaties; Buitenveldert, West en
Amsteldijk( zuid).
2. Indien een kind wenst over te stappen naar een andere lesdag en of locatie, dient de ouder
dit te overleggen met het management; Zoë Spek of Michèle Vernout.
Michele@dansdansen.nl of zoe@dans-dansen.nl
Eindvoorstelling
1 maal per jaar organiseert dans dansen een eindvoorstelling in een theater. Leden zijn niet verplicht
om hieraan deel te nemen. Dit is geheel vrijwillig. Alle informatie omtrent de kaartverkoop, datum,
locatie van het theater en overige informatie zal per mail. Nieuwsbrief worden verzonden aan de
leden en/of hun verzorger(s).
Vertrouwelijke informatie:
Dans dansen ontvangt vertrouwelijke informatie zoals persoons gegevens en bank gegevens. Deze
zullen ten alle tijden vertrouwelijk worden beheerd in ons back up leden systeem Fitmanager en bij
het management team; Zoë Spek en Michele Vernout.

Dans dansen zal trachten deze gegevens naar behoren en volgens de AVG wet te beheren. Met
ingang van 1 mei 2018.
Bueno.nu is een online back up beheer systeem gebruikt door dans dansen voor leden beheer en
gebruikt door leden alszijnde een online account. Bueno voldoet volledig aan de eisen van de AVG
wet per 1 maart 2018. Indien u daar meer over wenst te weten, verwijzen wij u naar www.bueno.nu

