
 Algemene voorwaarden Dance studio Emotion

1. Inschrijving

1. U kunt zich inschrijven bij Dance studio Emotion door het digitale inschrijfformulier in te vullen.
De link voor deze inschrijving krijgt u via de eigenaresse van de dansstudio. Voor minderjarige
leerlingen geldt dat de inschrijving dient te geschieden door (één van) hun ouders/verzorgers.

2. U schrijft een deelnemer in voor de minimale periode van één dansseizoen. Voor tussentijds
opzeggen zie punt 3.4

3. Na inschrijving verplicht u zichzelf tot betaling van de geldende contributie.

2. Verlenging inschrijving

1. Een inschrijving moet elk dansseizoen opnieuw bevestigd worden. In het laatste kwartaal van
het dansseizoen ontvangt u een digitale link voor herinschrijving.

2. Met het invullen van het herinschrijvingsformulier reserveert u een plek in een dansgroep. Met
deze reservering verplicht u zichzelf opnieuw tot het betalen van de contributie voor het
daaropvolgende dansseizoen.

3. Uitschrijving

1. Bij uitschrijving geldt een opzegtermijn van 1 maand.
2. Aan het einde van het dansseizoen eindigt de inschrijving. Om een volgend dansseizoen verder

te kunnen dansen dient er een digitale herinschrijving ingevuld te worden.
3. Als de verlenging niet op tijd binnen is wordt de leerling automatisch uitgeschreven voor het

volgende dansseizoen, LET OP: dit kan gevolgen hebben voor het al dan niet doorgaan van een
groep in het daaropvolgende dansseizoen.

4. Tussentijdse opzegging kan alleen per 5 maanden (half dansseizoen).  De opzegging moet dus
vóór 31 december door Dance studio Emotion ontvangen zijn waarna de deelnemer per 1
februari wordt uitgeschreven.

5. U kunt alleen schriftelijk of per e-mail opzeggen.

4. Ziekte en/of verhindering

1. Lessen vinden wekelijks plaats met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen. Per seizoen
mogen er maximaal drie lessen uitvallen door omstandigheden van Dance studio Emotion.
Indien er meer lessen uitvallen, kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip of worden er
vervangende lessen georganiseerd. Er kan ook gekozen worden voor een verzoek tot teruggave
van een evenredig deel van het cursusgeld.

2. Dance studio Emotion behoudt zich het recht binnen het seizoen van docenten te wisselen.
3. Het dansseizoen loopt van september tot en met juni, waarbij de feitelijke start en stop afhangt

van het einde van de schoolvakanties. Vakanties en feestdagen vallen samen met die van het
onderwijs in Noord-Limburg (regio Zuid).

4. Lessen kunnen pas starten indien zich een minimum aantal deelnemende leerlingen heeft
aangemeld. Dance studio Emotion heeft het recht om een les te annuleren of samen te voegen
met een andere les op het moment dat er te weinig deelnemers zijn voor een les.
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5. Aansprakelijkheid

1. Bezoek aan Dance studio Emotion en deelname aan de lessen is geheel op eigen risico.
2. Dance studio Emotion en haar docenten zijn niet aansprakelijkheid voor blessures en/of letsels,

opgelopen tijdens de les of in het gebouw.
3. Dance studio Emotion kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade aan, vermissing

van of diefstal van persoonlijke eigendommen.
4. Alle activiteiten welke door de dansschool georganiseerd worden (buiten de lessen), zijn geheel

voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
5. Organisaties, verenigingen, scholen, etc. die Dance studio Emotion vragen optredens,

workshops of lessen te verzorgen dienen zelf zorg te dragen voor Buma/Stemra rechten.

6. Contributie en betaling
1. Door inschrijving of herinschrijving  wordt het volledige lesgeld verschuldigd voor het

betreffende dansseizoen.
2. Lesgelden kunnen maandelijks betaald worden middels automatische incasso. Een andere

betaalmethode kan alleen in overleg met de docent.
3. Indien gebruik wordt gemaakt van stichting leergeld vervalt de maandelijkse incasso betaling en

zal één jaar vooruit gefactureerd worden.
4. Het volgen van een tweede/derde les per week kost €14,00 per maand, dat is ruim 40% korting.
5. Indien er een een tweede/derde/vierde/enz. gezinslid lessen volgt, dan geldt er een

familiekorting van telkens 10% op het lesgeld. Bij meerdere gezinsleden die meerdere lessen
volgen geldt de hoogste korting.

6. Een dansseizoen bestaat uit 10 maanden, waarvan ongeveer 40 weken les wordt gegeven. De
(school)vakanties zijn in de maandelijkse contributie verrekend.

7. Tarieven contributie
8. Het lesgeld wordt als volgt berekend voor leden tot 18 jaar:

1 les in de week:
€24,50 x 10 mnd les = €245,- : 12 maanden incasso = € 20,50 per maand
2 lessen in de week (43% korting):
€38,50 x 10 mnd les = €385,- : 12 maanden incasso = € 32,10 per maand
3 lessen in de week (43% korting):
€52,50 x 10 mnd les = €525,- : 12 maanden incasso = € 43,75 per maand

9. Voor leden ouder dan 18 jaar wordt 21% btw berekend over het lesgeld (maandbedrag)
1 les in de week:
€ 20,50 mnd + 21% BTW = € 24,80 per maand
2 lessen in de week (43% korting):
€ 32,10 mnd + 21% BTW = € 38,85 per maand
3 lessen in de week (43% korting):
€ 43,75 mnd+ 21% BTW = € 53,00 per maand

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen hebben, neem dan
gerust contact op via e-mail of voor/na de lessen.
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