Algemene
voorwaarden
Artikel 1 – Definities
1.1 Cursus: een serie lessen gedurende een vooraf bepaalde periode, verzorgd door Dansstudio Maschenka.
1.2 Cursist: ieder natuurlijk persoon door wie of /namens wie het inschrijfformulier is ondertekend en die zich
heeft ingeschreven voor een cursus van Dansstudio Maschenka.
1.3 Cursusovereenkomst: de overeenkomst tussen Dansstudio Maschenka en de cursist of diens ouder/voogd,
waarbij Dansstudio Maschenka zich verplicht een cursus te verzorgen en de cursist of diens ouder/voogd
zich verplicht die cursus te betalen.
1.4 Periode: de periode van september tot en met juni.
2.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Dansstudio Maschenka,
overeengekomen tussen Dansstudio Maschenka en de cursist of diens ouder.
2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.
3.
Artikel 3 – Cursusovereenkomst
3.1 De cursusovereenkomst komt tot stand zodra de cursist of diens ouder/voogd het inschrijfformulier van
Dansstudio Maschenka, ten aanzien van de betreffende cursus, heeft ingevuld en ondertekent (schriftelijk of
digitaal).
U dient expliciet aan te geven dat de gegevens door DansstudioMaschenka mogen worden verwerkt volgens
de in de privacyverklaring aangegeven regels.
U dient minimaal akkoord te gaan met het vastleggen van de naam va de leerling.
De privacyverklaring van dansstudioMaschenka kunt u vinden op onze website
3.2 De cursusovereenkomst wordt afgesloten voor de op het inschrijfformulier gekozen periode, te weten:
september tot en met juni of een afwijkende vooraf bepaalde periode.
3.3 Dansstudio Maschenka heeft het recht om de cursus te annuleren in geval het aantal cursisten voor de
betreffende cursus lager is dan zes.
3.4 Om kennis te maken biedt Dansstudio Maschenka nieuwe cursisten de mogelijkheid om een gratis proefles
te volgen.
3.5 Tussentijdse beëindiging van de cursusovereenkomst is niet mogelijk. Dit geldt ook indien de cursist niet
meer of slechts gedeeltelijk in staat is de cursus af te maken. In overleg met Dansstudio Maschenka kan de
cursist de gemiste les(sen) inhalen in de volgende periode wanneer de cursus opnieuw aangeboden wordt.
3.6 De cursusovereenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.7 Dansstudio Maschenka heeft het recht de cursist de toegang tot een les te ontzeggen indien de cursist zich
niet houdt aan de huisregels (artikel 5) van Dansstudio Maschenka.
3.8 Uitschrijving dient uiterlijk een maand voor aanvang van het volgende cursusjaar te gebeuren d.m.v. een
officiële mail naar Dansstudio Maschenka. Vindt er geen tijdige afmelding plaats, dan wordt de inschrijving
stilzwijgend verlengd en is de cursist het cursusgeld voor het nieuwe jaar verschuldigd.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Artikel 4 – Betaling Cursus
Het voor de cursus verschuldigde cursusgeld staat vermeld op de website van Dansstudio Maschenka.
Betaling geschiedt per cursus ineens, indien anders is overeengekomen. Voor betaling krijgt u een factuur
die u binnen 14 dagen dient te betalen.
Voor cursussen met een afwijkende periode dient het cursusgeld vooraf in 1 keer te worden betaald.
Wanneer u niet toestaat dat uw (privacy) gegevens worden verwerkt door DansstudioMaschenka kunt u
alleen aan danslessen deelnemen wanneer er een jaarbetaling wordt gedaan voor aanvang van de eerste les.
Bij een betalingsachterstand worden de lessen opgeschort, men blijft lesgeld verschuldigd. De lessen worden
hervat na betaling van de achterstand.

5.
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Algemene
voorwaarden
Artikel 5 – Huisregels
5.1 De cursist dient voor aanvang van de les omgekleed te zijn en klaar te staan. De cursist dient zich te houden
aan de kledingvoorschriften die gelden voor de betreffende cursus. De kledingvoorschriften zijn te vinden op
de website van Dansstudio Maschenka.
5.2 Het is niet toegestaan om eten of drinken, anders dan water, mee te nemen in de danszaal. Tevens dienen
jassen en andere toebehoren buiten de danszaal te blijven, met uitzondering van waardevolle spullen zoals
mobiele telefoon, portemonnee en eventueel tassen.
5.3 Het is verboden te roken in de danszaal / openbare ruimte.
5.4 Indien de cursist een blessure, ziekte, handicap of andere beperking heeft, dan wel zwanger is, dient hij/zij
dit voor aanvang van de cursus of zo spoedig mogelijk na het bekend worden ervan, te melden bij de
betreffende docent(e) van Dansstudio Maschenka. De docenten van Dansstudio Maschenka zullen te allen
tijde vertrouwelijk omgaan met de aan hen verstrekte informatie, maar zullen nimmer verantwoordelijk of
aansprakelijk zijn voor een blessure, ziekte, handicap of andere beperking van de cursist, dan wel voor de
oorzaak of het gevolg ervan.
6.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 De cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt de
aanwijzingen van de docent(e) van Dansstudio Maschenka volledig op eigen risico op.
6.2 Dansstudio Maschenka is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, ziekte, handicap of
andere beperking van de cursist, dan wel voor de oorzaak of het gevolg ervan.
6.3 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. Dansstudio Maschenka is niet aansprakelijk voor schade
of gevolgschade door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van de cursist.
7.

Artikel 7 – Overig
7.1 Dansstudio Maschenka is gesloten gedurende alle schoolvakanties van regio noord Nederland en tijdens
officiële feestdagen. De data van de cursussen zijn hierop afgestemd en de lesdata worden voor aanvang
bekend gemaakt op de website van Dansstudio Maschenka.
7.2 Aan acties of aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.
7.3 Dansstudio Maschenka behoudt zich het recht voor om lestijden, leslocaties en docenten op ieder moment te
wijzigen.
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