ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met/of werkzaamheden van
THE Dance Complex.
2. THE Dance Complex heeft het recht om zonder opgaaf van reden personen de toegang tot de
dansschool te weigeren of uit te sluiten van de deelname aan de lessen, workshops en/of uitvoeringen.
3. Bezoekers (leerlingen, begeleiders etc) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein
(leslocatie, buitenterrein etc.) van THE Dance Complex te houden aan de huisregels en zijn verplicht de
aanwijzingen op te volgen die gegeven worden door of namens THE Dance Complex. Indien men zich
daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgaan.
4. Het betreden van het terrein en deelname aan de lessen en/of activiteiten van THE Dance Complex is
geheel op eigen risico. THE Dance Complex en door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk
voor letselschade of schade van enigerlei aard ontstaan door deelname aan de lessen en/of activiteiten
van THE Dance Complex of als gevolg van het verblijf op het terrein van of in de dansschool.
5. Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van
THE Dance Complex door toedoen van een leerling/bezoeker zullen te allen tijde op de
leerling/bezoeker worden verhaald.
6. THE Dance Complex is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen
van een leerling/bezoeker tijdens de lessen en/of andere activiteiten.
7. Het gebruik van beeld - of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in
en op het terrein van THE Dance Complex is uitsluitend toegestaan met toestemming van THE Dance
Complex. Deze toestemming kan zonder opgaaf van reden met onmiddellijke ingang worden
ingetrokken.
8. Tenzij anders overeengekomen zijn de lessen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de leerling.
Het is niet toegestaan het geleerde tijdens of na afloop van de lessen zonder uitdrukkelijke toestemming
van THE Dance Complex op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten aanwenden. Bij
overtreding van de hier genoemde voorwaarde is per direct een boete opeisbaar van € 450,- per
overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt een maximum van € 10.000,-.
9. Het staat THE Dance Complex vrij om de tijdens de lessen/activiteiten gemaakte beeld- en/of
geluidsopnames te gebruiken voor promotie- en andere doeleinden.
10. Een lesseizoen loopt van september tot en met juni (10 maanden). Tijdens de (basis)schoolvakanties en
op feestdagen is THE Dance Complex gesloten. Het actuele vakantierooster is te vinden op de website.
11. THE Dance Complex is gerechtigd tarieven, lestijden, locaties en huisregels te wijzigen.

INSCHRIJVING EN BETALING
1. Inschrijving voor deelname aan de lessen geschiedt door inlevering van een volledig ingevulde en
ondertekende lidmaatschapsovereenkomst. Minderjarige leerlingen (jonger dan 18 jaar) moeten het
formulier
door één van de ouders/verzorgers laten ondertekenen.
2. Na inschrijving is men voor het hele seizoen verplicht tot betaling van het volledige lesgeld. De betaling
van het lesgeld dient uiterlijk vóór aanvang van de eerste les te zijn voldaan, mits partijen schriftelijk
andere afspraken hebben gemaakt. (dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen tot en 5 jaar, deze hebben de
mogelijkheid om halverwege het seizoen (voor 1 januari) op te zeggen. Zonder opzegging gaan wij
ervan uit dat we de kinderen de rest van het seizoen ook mogen ontvangen)
3. Adreswijzigingen en andere relevante mutaties dienen zo spoedig mogelijk bij de balie van THE Dance
Complex te worden gemeld.
4. Een lesseizoen bestaat uit 10 maanden (september t/m juni). THE Dance Complex verstuurd 2x per
seizoen een factuur, welke doorgaans op 1 augustus en 1 januari dienen te zijn voldaan mits een
andere betaaltermijn op de factuur staat vermeld. Betaling geschiedt door middel van een incasso of
een bankoverschrijving op een op de factuur vermeld rekeningnummer of door contante betaling aan de
balie van THE Dance Complex.
5. Bij het uitblijven van betalingen heeft THE Dance Complex het recht om de leerling te weigeren. THE
Dance Complex kan in dat geval besluiten om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau,
de kosten hiermee verband houdend komen volledig voor rekening van de leerling. 6. Indien een leerling
om welke reden dan ook de lessen niet kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van het lesgeld.
6. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk tot uiterlijk één maand voor het einde van het lopende lesseizoen.
Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien er niet tijdig wordt opgezegd,
blijft men betalingsplichtig, ook al maakt men geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool.
(voor kinderen tot en 5 jaar maken wij een uitzondering. Onder de 6 jaar is er een mogelijkheid om
halverwege het seizoen (voor 1 januari) op te zeggen. Zonder opzegging gaan wij ervan uit dat we de
kinderen de rest van het seizoen ook mogen ontvangen)

SLOTBEPALING
Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Drukfouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken
waarin deze voorwaarden niet voldoen beslist THE Dance Complex.
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