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Algemene voorwaarden Danceworkout  

DV Peel·Dancers behoudt zich het recht om lestijden, - dagen en reglementen /voorwaarden te 

wijzigen. Tarieven worden jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.  

1. Door het invullen van het inschrijfformulier wordt u lid tot wederopzegging en gaat u akkoord met 

de algemene voorwaarden/huisregels.  

2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten aan 

ontlenen.  

3. Opzegging dient te geschieden schriftelijk of via mail met in acht name van de opzegtermijn van 1 

maand  vanaf de laatste dag van de maand van opzegging. Deze termijn moet in acht genomen 

worden daar u een groepsles volgt in plaats van individuele les. Na schriftelijke opzegging treedt de 

opzegtermijn van 1 volle kalendermaand in werking. Tijdens deze maand is men de normaal 

geldende contributie verschuldigd.  

4. Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig. Opzegging kan alleen schriftelijk of per email 

gebeuren. Mondelinge opzeggingen of via sms, WhatsApp of Facebook worden niet geaccepteerd.  

5. Door akkoordverklaring met de inschrijving wordt de deelnemer geacht kennis te hebben 

genomen van de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijnde 

lestarieven liggen ter inzage en worden op verzoek verstrekt.  

6. Blijkt dat het volgen van lessen wegens langdurige ziekte niet mogelijk is dan kan men na melding 

en overlegging van een doktersverklaring het lidmaatschap tijdelijk stop zetten. Dit gebeurt dan per 

eerste van de eerst volgende maand, het is niet mogelijk met terugwerkende kracht het 

lidmaatschap stop te zetten.  

7. Vakantieverzuim komt voor eigen rekening. Wel bieden we de mogelijkheid om in overleg met 

trainster de les binnen 2 weken op de andere lesdag in te halen. 

8. De betaling van het lidmaatschap geschiedt uitsluitend per automatische incasso welke in twee 

termijnen (in oktober en februari) zal worden geïnd.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het 

gekozen abonnement wat ook aangegeven staat in het overzicht van cursustarieven. Tevens dient 

men zorg te dragen voor een voldoende banksaldo, zodat incassering van het verschuldigde bedrag 

zonder problemen plaats kan vinden. Voor kinderen behoort deelname via het Jeugdsportfonds ook 

tot de mogelijkheden. U dient zelf na te gaan of uw kind hiervoor in aanmerking komt en kunt dit dan 

doorgeven bij het bestuur. 

Contributie en lidmaatschap 2018/2019 

Groep Bedrag Opmerkingen Looptijd Seizoen 

Danceworkout  
€150,00 

€17,50 

+/- 39 Lessen per jaar 

Per 4(les)weken 

1 aug. t/m 31 juli 

Instroom / t.t.opzeggen 
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Bij tussentijds instromen wordt het aantal te volgen lessen tot 31 juli berekend. Aan de hand hiervan 

wordt de contributie bepaald (tarief per 4 lesweken). U ontvangt bericht op welke wijze deze 

contributie moet worden voldaan. 

Bij tussentijds opzeggen wordt het aantal gevolgde lessen vanaf 1 aug. berekend. Aan de hand 

hiervan wordt de contributie bepaald (tarief per 4 lesweken). Als de contributie reeds is voldaan zal 

het eventueel teveel betaalde terug worden gestort. 

9. Tijdens de lessen/activiteiten van DV Peel·Dancers  bestaat de mogelijkheid dat er foto en film 

opnamen worden gemaakt, welke worden gebruikt voor de website en promotionele doeleinden van 

DV Peel·Dancers. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaart u hier geen 

bezwaar tegen te hebben.  

10. Draag voor de sport- en danslessen goed zittende kleding , sport(binnen)schoenen, handdoek en 

een flesje water.  

11. Mocht je niet in de mogelijkheid zijn om je les te volgen bijv. door ziekte etc. geef dit dan door 

aan de instructeur/instructrice. 

12. Wij zijn blij dat we gebruik mogen maken van de danszaal bij Forest. De ingang is aan de 

achterzijde via de serre van het pannenkoekenhuis. Bij aankomst dient men via de serre direct de hal 

in te gaan en hier rustig te wachten tot aanvang van de les. Er kan geen gebruik worden gemaakt van 

de ballenbak of het speeltuintje. De zaal dient netjes te worden achtergelaten. Bij gebruik van het 

toilet wordt verzocht het invalide toilet te gebruiken zodat er maar 1 ruimte schoongemaakt hoeft te 

worden. Na de les dient men de ruimte rustig te verlaten. 

12. DV Peel·Dancers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor o.a. schade aan accommodatie, 

schade of verlies van persoonlijke eigendommen en bij ongeval of letsel tijdens het uitoefenen van 

dans/sportlessen.  

13. DV Peel·Dancers behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de 

huisregels door deelnemer/ster, deze voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te 

ontzeggen en zo nodig te verwijderen zonder restitutie van contributiegelden.  

14. DV Peel·Dancers behoudt zich het recht voor om groepslessen te annuleren. In de 

schoolvakanties en officiële feestdagen zijn er geen lessen, tenzij anders aangegeven. 

15. In geval van calamiteiten, waardoor de accommodatie niet beschikbaar is, kan geen teruggave 

van de betaalde bedragen worden verlangd.  

16. Waarin deze voorwaarden niet voorzien, wordt door het bestuur van DV Peel·Dancers in alle 

redelijkheid beslist. 


