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Algemene voorwaarden Studio Dança 
 
Inschrijven: 
De inschrijving geschiedt door het volledig invullen van het inschrijfformulier van Studio Dança 
en wordt bevestigd per e-mail. Deze inschrijving is bindend. Er vindt geen restitutie plaats van 
het lesgeld wanneer de deelnemer tussentijds stopt, zonder rekening te houden met de 
opzegtermijn zoals vermeld op de jaarkalender. Indien een cursist (aantoonbaar) verhuist naar 
een andere stad (verder dan 10 km) of geblesseerd is en derhalve niet deel kan nemen aan de 
lessen zal er in overleg naar een oplossing gezocht worden.  
 
Lidmaatschap:  
U heeft een lidmaatschap tot wederopzegging afgesloten bij Studio Dança. De contributie wordt 
per dansblok aan u gefactureerd. (bij normale schooljaren is dit een dansblok 12 weken, u kunt 
dit in de jaarkalender zien) Het lidmaatschap wordt aan het eind van uw betalingstermijn (het 
dansblok van 12 weken) stilzwijgend verlengd voor het volgende dansblok.  
Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, kan dit enkel per blok. Wij ontvangen van u graag een 
schriftelijke opzegging. Studio Dança hanteert een uiterlijke opzegdatum (ongeveer een maand 
voordat het nieuwe blok start). De exacte opzegdata voor volgende dansblokken vindt u in de 
jaarkalender welke u bij inschrijving heeft gekregen per mail en ook op de website staat 
gepubliceerd.  
De lessen die vervallen wegens feestdagen of vakanties worden uiteraard niet doorberekend. U 
betaalt dus enkel de daadwerkelijke lessen. Er vindt geen restitutie plaats van het lesgeld 
wanneer de deelnemer gedurende een dansblok stopt, zonder rekening te houden met de 
opzegtermijn zoals vermeld op de jaarkalender. Indien een cursist gedurende een blok 
(aantoonbaar) verhuist naar een andere stad (verder dan 10 km) of geblesseerd is en derhalve 
niet deel kan nemen aan de lessen van het blok zal er in overleg naar een oplossing gezocht 
worden.  
 
Tarieven:  
De geldende tarieven staan op de website vermeld. Bij eventuele verhogingen krijgt u tijdig een 
bericht. Dit zal uiterlijk voor het opzegtermijn voor het volgende dansblok worden 
gecommuniceerd. 
 
Betalingen:  
Uw betaling van de factuur ontvangen wij graag op IBANnummer NL59 INGB 0009 1726 36 
t.n.v. Studio Dança voor de vervaldatum welke staat vermeld op de factuur. De factuur ontvangt 
u voor aanvang van een volgend dansblok per e-mail. Indien niet aan de betalingsafspraak wordt 
voldaan wordt de cursist niet in de les toegelaten.  
 
Wet op privacy:  
Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met onze privacyverklaring, welke gepubliceerd staat op 
de website: www.studiodanca.nl. Zonder uw akkoord kunnen wij u helaas niet inschrijven als 
lid. Tevens dient u bij het invullen van het inschrijfformulier op het toestemmingsformulier AVG 
kenbaar te maken of u toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal op social 
media.  
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Lesgroepen:  
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met verzoeken tot plaatsing van een kind bij een 
vriendje/vriendinnetje. Studio Dança hanteert echter wel de leeftijdscategorieën, zoals 
aangegeven in het rooster, om de lessen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de 
ontwikkelingsfase van uw kind. Studio Dança wil graag persoonlijke begeleiding geven tijdens 
de lessen, wat niet kan met grote groepen. Wij hanteren daarom een wachtlijst wanneer de 
groep dusdanig groot is dat een goede persoonlijke begeleiding door de docent niet meer 
mogelijk is.  
 
Afmelden voor de les:  
Indien een leerling verhinderd is, ontvangen wij graag een afmelding via de mail 
info@studiodanca.nl of sms/ whatsapp naar 06-11349748 Indien de les onverhoopt komt te 
vervallen zal Studio Dança proberen iedereen tijdig in te lichten. Bij de ingang van het gebouw 
zal ook een afmelding opgehangen worden.  
 
Aanwezigheid van ouders tijdens de lessen:  
Kinderen zijn tijdens een les snel afgeleid, daarom is het voor ouders in principe niet 
toegestaan de les bij te wonen van hun kind met uitzondering van de Ouder&Kind peuterdans 
lessen. Uiteraard kan er in overleg een uitzondering gemaakt worden wanneer de situatie 
daarom vraagt.  
Tijdens de dansles blijft de ouder ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn/haar kind. Er is een 
wachtruimte aanwezig voor de ouders. Tijdens een proefles kan de ouder indien gewenst een 
stukje van de les bijwonen om een indruk te krijgen wat de les inhoudt.  
Natuurlijk is het als ouder/ grootouder erg leuk om te zien wat uw kind geleerd heeft en welke 
ontwikkelingen hij/zij doorgemaakt heeft. Om deze reden organiseert Studio Dança geregeld 
een kijkles waarbij u van harte welkom bent en volop in de gelegenheid bent om foto’s te 
maken en/of te filmen. (We verzoeken u dringend om geen foto’s op social media te plaatsen 
waarop andere kinderen dan uw eigen kinderen te zien zijn in het kader van de wet op Privacy: 
de AVG)  
 
Aansprakelijkheid:  
Studio Dança aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zoekgeraakte spullen, ongevallen 
en/of blessures opgelopen tijdens de les en/of schade aan derden. De ouders/leerlingen blijven 
hier zelf verantwoordelijk voor.  
Studio Dança werkt met vakkundige docenten, welke hun uiterste best doen de cursist zoveel 
mogelijk persoonlijk te begeleiden en eventueel lichaamshoudingen te corrigeren om het 
ontstaan van blessures tot een minimum te beperken. Ook geven de docenten 
bewegingsadviezen wanneer een cursist al een blessure heeft om overbelasting/ verergering 
van de klachten uit te sluiten.  
 
Beeldmateriaal:  
Studio Dança maakt geregeld foto’s of filmpjes tijdens lessen/ kijklessen en uitvoeringen. Dit 
beeldmateriaal verspreiden wij onder onze leden. Voor gebruik van beeldmateriaal op Social 
Media kunt u bij inschrijving aangeven of u hier wel of niet akkoord mee bent. Wij zullen u 
tijdens het lidmaatschap mogelijk meerdere keren om deze schriftelijke toestemming vragen, 
omdat volgens de wet op Privacy (AVG) u slechts toestemming kunt geven voor een 
overzichtbare periode, zoals bijvoorbeeld één cursusjaar. Voor foto’s op promotie-drukwerk 
zullen wij u altijd expliciet om toestemming vragen.  
 
Uitvoeringen:  
Streven is om ieder lesjaar iets te organiseren voor de leerlingen zodat zij hun prestaties aan 
publiek kunnen tonen. Dit kan per seizoen verschillen. Van kleine presentaties in de zaal voor 
eigen publiek tot grote leerlingen voorstellingen in het theater. Deze zullen in de loop van het 
seizoen worden aangekondigd.  
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Vakanties:  
Deze worden op de website vermeld en staan in de jaarkalender welke u ontvangt bij 
inschrijving en aan het begin van het nieuwe jaar.  
 

 
Update ivm het Coronavirus 
 
Covid-19 maatregelen: 
Zolang er maatregelen genomen dienen te worden tegen de verspreiding van het Coronavirus 
(Covid-19), volgt Studio Dança de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. Deze 
maatregelen kunnen invloed hebben op de uitvoer van de lessen. 
Indien de maatregelen van het RIVM voorschrijven dat de dansschool geen fysieke danslessen 
in de studio kan bieden, zorgt Studio Dança voor een online alternatief. Dit alternatief betekent 
dat de danslessen door alle leden gedurende het volledig dansblok gevolgd kunnen blijven 
worden. 
 
 


