
      Algemene voorwaarden 

 
 

        ● Algemene regels 

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Drenth Dance 

Centers in Nederland, nader ook: de dansschool. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang 

tot de dansschool te weigeren. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de 

dansschool – dit geldt uiteraard ook voor de zalen waar les gegeven wordt – aan de huisregels te houden, alsmede de aanwijzingen 

die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering 

worden overgegaan. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) dansschool is niet aansprakelijk voor 

letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de 

dansschool. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico. Verlies of beschadigingen toegebracht aan 

eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden 

verhaald worden. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape etc.) in en op het 

terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van 

redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. 

 Inschrijving. 

 De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.  

Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld geschiedt maandelijks. De betalingen bij 

Drenth Dance Centers geschieden via een automatische incasso. Contant betalen is mogelijk, mits de leerling de verschuldigde 

administratiekosten van € 12,50 per transactie voor zijn/haar rekening neemt. Indien incasso niet mogelijk blijkt, wordt er een bedrag 

van € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. De leden krijgen hiervoor een factuur gestuurd die zelf dient te worden 

overgemaakt. Bij een evt. tweede aanmaning is men € 12,50 aanmaningskosten verschuldigd. Indien na een tweede aanmaning 

niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, wordt het dossier opgemaakt om aangeboden te worden  aan de deurwaarder 

waarvoor nog eens € 25,00 in rekening gebracht zullen worden. De kosten die voortvloeien uit de procedure via de deurwaarder zijn 

voor de in gebreke gebleven betaler. De dansschool kan na een derde storno de toegang tot de lessen weigeren. Het volledige 

lesgeld blijft opeisbaar. Minimale duur inschrijving sport- en bewegingsprogramma/Zumba: 3 maanden. Bij stijldansen en Klassiek 

Ballet schrijft men in als lid van de dansschool voor de duur van een dansseizoen. Bij de sport- en bewegingsvarianten en Zumba 

wordt men bij inschrijving lid van de dansschool. De leerling kan zich uitsluitend inschrijven en afmelden d.m.v. een inschrijf- of 

afmeldformulier. Bij het laatste dient een opzegtermijn van één maand in acht genomen te worden (geldt niet voor 6 maanden 

inschrijving en jaarinschrijving)waarbij opgemerkt dient te worden dat mutatie formulieren voor afmeldingen voor de 20e van een 

maand ontvangen dienen te zijn door het danscentrum. Ontvangsten na deze datum worden verwerkt als zijnde verricht in de eerst 

volgende kalendermaand.  Zowel telefonische mededelingen als berichtgevingen omtrent mutaties op de inschrijving per e-mail of 

brief kunnen niet verwerkt worden en door de leerling ook niet als zodanig worden aangewend.  De maand na opzegging wordt de 

contributie nog geïnd. In deze maand kunnen gewoon lessen worden gevolgd.  

Bij varianten die bij het sport- en bewegingsprogramma horen, te weten poweryoga, pilates en Bodybalance, krijgt men (alleen 

tijdens acties)een (yoga)mat. Hierbij wordt uitgegaan van een basisperiode waarin de leerling blijft ingeschreven, te weten: 

stijldansen: een dansseizoen;  dansvarianten: 12 maanden; bewegingsvarianten: 4 maanden. Mocht een leerling eerder dan 

genoemde periode afmelden – alleen mogelijk bij zumba en sport- en bewegingsvarianten -  dan is in verhouding met de gedanste/ 

gesporte periode een bedrag verschuldigd voor de schoenen cq. yogamat. De minimale periode dat men lid is van de dansschool 

bedraagt 3 maanden. Dit geldt uitsluitend voor het sport- en bewegingsprogramma en Zumba. Bij het verlopen van samengestelde 

abonnementen waarbij 1 onderdeel is afgebakend voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een cursusdeel stijldans,  zal na het 

vervallen van dit afgebakende geheel automatisch het overgebleven deel van het abonnement in werking treden met de daarbij 

behorende abonnementsgelden ten tijde van het in werking getreden nieuw gevormde abonnement. 

De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) bestaan. 

Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leerlingen, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering voor de aanvang 

van de cursus heeft de leerling recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal 

terugbetaling van het lesgeld geschieden naar ratio van het aantal nog niet genoten lessen.  

• De cursus. 

 Bij inschrijving dient de leerling op de hoogte te worden gesteld van: 

 - de globale inhoud van de lessen gedurende het dansseizoen 

 - het aantal lessen en de tijdsduur van een les 

 de lestijden 

 - de aanvang van de lessen 

 - de frequentie van de lessen 

 - eventuele overige verplichtingen 

De lessen dienen gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een door Drenth Dance Centers gekwalificeerde 

leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt. De leerling moet aan het einde van de cursus in de gelegenheid 

gesteld worden om een officiële danstest te doen. De lessen dienen hierop kwalitatief en inhoudelijk aan te sluiten. 

De leerling dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) 

opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling 

overleg tussen leerling en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen. 

 Overige verplichtingen. 

 De tariefstelling en leerstof van de aangeboden lessen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is leerlingen ten 

strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij 

overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) leerling zich tot het betalen van een boete van minimaal 500,00 euro per 

overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving 

ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten. Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie: 

– Indien de (voormalige) leerling op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten aan kan tonen te voldoen aan 

hetgeen zoals in volgende alinea’s is vervat. 

Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst 

tussen de leerling en de dansschool dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel 

gebruik door de leerling. Deze lessen/cursussen worden alleen gegeven aan: 

– Personen die staan ingeschreven bij de F.D.O. (Federatie van Dansleraren Organisaties)als zijnde in opleiding voor het beroep 



dansleraar. 

– Personen die in het bezit zijn van een F.D.O.-diploma of deelcertificaat. In alle andere gevallen geldt hetgeen direct onder de kop 

‘overige verplichtingen’ is vervat.  


