Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of
werkzaamheden van Dansstudio Sway en de afnemer van een cursus, hierna te
noemen cursist.
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 evenals
de aanwijzingen die gegeven worden door de directie 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.
5.Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende
goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden
verhaald worden.
Inschrijvingen
1.De overeenkomst tussen de cursist en de opdrachtgever wordt aangegaan voor één
kalendermaand,inclusief de vakanties. Lessen gaan ook in vakanties gewoon door.
Cursist heeft de mogelijkheid de overeenkomst per maand te verlengen waarbij de
datum van verlenging wordt aangehouden als startdatum en de afloop van de
overeenkomst op dezelfde datum van de daaropvolgende maand, ongeacht het aantal
dagen in een maand.
2.Inschrijving vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier en geldt voor de op het formulier aangegeven start-en einddatum.
Tevens gaat u daarbij akkoord met de algemene voorwaarden en met de
inschrijfvoorwaarden welke bij het inschrijfformulier zijn gevoegd.
3. Zowel het inschrijfformulier als de inschrijfvoorwaarde dienen te zijn ondertekend
door cursist of in het geval van een minderjarige een ouder/voogd.
4.Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding.
5.Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele
cursusbedrag.
6.Het cursustarief is gebaseerd op een heel kalendermaand incl. de vermelde
vakanties. De betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt plaats door middel van
betaling ineens in contanten voorafgaan aan de eerste les.
7.De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse
uitschrijving dient schriftelijk te geschieden. De verplichting tot betaling blijft echter

Dansstudio Sway Oudegracht a/d werf 259 3511 NM Utrecht 06-21588413
info@dansstudio-sway.nl KvK 30279428

wel van kracht tot het einde van de lopende kalendermaand behalve wanneer
onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
a.verhuizing uit de regio.
b.langdurige ziekte of zwangerschap van de cursist, waardoor het de cursist medisch
gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden.
c.indien een cursist een schriftelijk advies van Dansstudio Sway opvolgt om de cursus
te beëindigen.
d.wijziging in persoonlijke omstandigheid waar bij in redelijkheid en billijkheid geen
voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Dansstudio Sway.
8.In deze gevallen is een restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk.
Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Dansstudio Sway.
9.Bij adreswijziging dient Dansstudio Sway zo spoedig mogelijk op de hoogte te
worden gesteld.
10.In alle gevallen waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslist Dansstudio
Sway.
De cursus
1.Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:
* de globale inhoud van de cursus
* het aantal lessen
* de tijdsduur van een les
* de lestijden
* de aanvang van de cursus
* de frequentie van de lessen
* eventuele overige verplichtingen
2.De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen
(waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan
langdurige ziekte. Ingeval van annulering voor 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.
Ziekte en afwezigheid
1.Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar)
telefonisch, per mail of per brief op de hoogte gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal
als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te
verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het
cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn
vervallen per kalendermaand.
2.Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansstudio Sway
hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op
telefoonnummer 06-21588413. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie
van cursusgeld plaats.
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3.De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden 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 er zelf
voor kiezen om lessen niet te volgen. De dansschool heeft het recht personen zonder
opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
Aansprakelijkheid
1.Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen of andere
activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel voor risico van de cursist en de
cursist is zich bewust van de risico's van deelname aan een dansles.
2.De dansschoolhouder (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letselof andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan
wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het
verblijf in de dansschool of op het terrein van de dansschool.
3.De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren
gegane of beschadigde zaken.
4.Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschoolhouder
hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de
dansschoolhouder te vergoeden.
Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen
voor het geheel aansprakelijk.
Overig
1. Samenstelling groepen
Wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld, is
onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/
wensen.
De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit
altijd in overleg. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in
overleg. Over samenstelling is geen discussie mogelijk, Dansstudio Sway beslist hierin.
2. Huisregels lesgebouw
- Het is verboden de dansruimtes te betreden met buitenschoenen.
- Dansstudio Sway is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.
- Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het
niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v.
open lessen en kijklessen of het inloopuur op vrijdagavond van 21.00 tot 22.00.
Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2010 / 2011. Bij inschrijving
voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeldplichtige akkoord met al deze
voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn
voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de
leiding van Dansstudio Sway.
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