ALGEMENE VOORWAARDEN ROTTIER DANCEMASTERS
Algemene regels
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Rottier
Dancemasters, handelsnaam van Danscentrum Rottier. Hierna te noemen: “De dansschool”.
2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te
weigeren.
3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool
te houden aan de huisregels van de dansschool 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.
4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de 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.
5. Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de
dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden op hem/haar worden verhaald.
6. 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.
7. Elk cursusseizoen bestaat uit 3 blokken (ruwweg: september tot en met november, december tot en met
februari, april tot en met juni). Inschrijving kan op elk willekeurig moment, de cursus start voor de cursist in het

nieuwe blok.

8. Inschrijving geschiedt door de cursist zelf of - indien de cursist minderjarig is - (met aantoonbare toestemming
van) de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Inschrijving kan zowel mondeling als schriftelijk als elektronisch
(email, Facebook, Whatsapp, et cetera) geschieden
9. Onderdeel van het inschrijfproces is het betalen van inschrijfgeld. De inschrijving is pas voltooid zodra het
inschrijfgeld is betaald. Inschrijfgeld is eenmalig en wordt in geen enkel geval gerestitueerd.
10. Bij inschrijving dient de cursist zich op de hoogte te stellen van:
-

de globale inhoud van de cursus
het aantal lessen
de tijdsduur van een les
de lestijden
de aanvang van de cursus
de frekwentie van de lessen
eventuele overige verplichtingen

11. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient vóór de aanvang
van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is
overeengekomen..
12. De cursist heeft eenmalig per cursusblok het recht om kosteloos tussentijds over te stappen naar een andere
cursus met gelijk niveau op een andere dag/tijdstip (zo deze bestaat en er plaats is).

Doorschrijving.
13. Na elk cursusblok wordt elke cursist automatisch doorgeschreven voor het volgende blok. Er wordt geen
doorschrijfgeld gerekend.
14. De dansschool tracht om doorschrijvingen zo veel als mogelijk op dezelfde weekdag en tijdstip te plannen,
maar is gebonden aan onder andere het aantal inschrijvingen en overig gebruik van de zalen. Wijziging van
weekdag en/of tijdstip wordt ruim van te voren gecommuniceerd.

Annulering
15. Wanneer een inschrijving of doorschrijving is gemaakt, dan geldt voor annulering door de cursist van die
inschrijving of doorschrijving het navolgende.
a.
b.
c.

Bij annulering meer dan 4 weken vóór het tijdstip waarop krachtens het cursusrooster de eerste les zal
plaatsvinden, verder te noemen: “de ingangsdatum”, is de cursist geen lesgeld verschuldigd.
Bij annulering meer dan 2 weken, maar minder dan 4 weken vóór de ingangsdatum is de cursist 50%
van het lesgeld verschuldigd.
Bij annulering 2 weken of minder vóór de ingangsdatum is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd.

16. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe een gegronde reden voor is (waaronder
overmachtsituaties). Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte,
et cetera.. Ingeval van annulering vóór de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het
volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar
rato van het aantal nog niet genoten lessen. Terugbetaling vindt alleen plaats van daadwerkelijk betaald lesgeld.

De cursus.
17. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een
cursus. Indien uitsluiting plaatsvind ná betaling van het volledige lesgeld en start van de lessen, zal het lesgeld
naar rato worden terugbetaald, zulks de uitsluiting NIET wordt veroorzaakt door de cursist (onder andere maar
niet beperkt tot overtreding huisregels). Dit laatste ter beoordeling van de dansschool.
18. De cursus wordt gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares
volgens de normen van de N.B.D., die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
19. De cursist wordt aan het einde van de cursus in de gelegenheid gesteld om een officiële medaltest te doen
(medaltest N.B.D. of Dance Masters). De cursus sluit hierop kwalitatief en inhoudelijk aan.
20. De cursist wordt in de gelegenheid gesteld 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 cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die
zelf kiezen om lessen niet te volgen.

Overige verplichtingen.
21. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is cursisten
tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze
commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen
van een boete van minimaal € 1.000,- (éénduizend 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) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten
aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 22) is vervat.

22. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake
indien een overeenkomst tussen de cursist en de dansschool dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de
tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist. Deze lessen/cursussen worden
alleen gegeven aan:
-

Personen die staan ingeschreven bij de F.D.O. (Federatie 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 in regel 21) is vervat.

