Algemene Voorwaarden cursusjaar 2019/2020
Datum: 4-6-2019
Cursusjaar
Het cursusjaar 2019-2020 start op maandag 2 september 2019 en bestaat uit 36 lessen.
Administratie/bereikbaarheid
Dansstudio Martine is voor informatie en vragen telefonisch en per mail bereikbaar
Postadres:
Dansstudio Martine, Grotestraat 96, 5855 AP Well
Telefoon: 0478-501851
Email: info@dansstudiomartine.nl
Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch of
per mail op de hoogte gebracht. Als eerste wordt gezocht naar vervanging of wordt er
geprobeerd 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 cursusjaar.
Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansstudio Martine
hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via een whatsapp bericht naar 06-24829813 of
via mail. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
Inschrijven
Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het digitale
inschrijfformulier. Zodra alles is ingevuld en akkoord is gegaan met de algemene
voorwaarden wordt de inschrijving verstuurd naar Dansstudio Martine. Ingeschreven
cursisten ontvangen per mail een bevestiging.
Dansstudio Martine werkt met doorlopende inschrijving. De inschrijving wordt van
cursusjaar tot cursusjaar stilzwijgend verlengt.
Nieuwe inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk na contact met Dansstudio
Martine. Dit is afhankelijk van groepsgrootte en vorderingen.
Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten
van het voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing.
Inschrijving en deelname is persoonsgebonden en kan niet op een andere persoon
worden overgedragen.
Bij adreswijziging dient Dansstudio Martine zo spoedig mogelijk op de hoogte te
worden gesteld.

De cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Bij
onvoldoende deelname wordt de cursus geannuleerd en hoeft er geen cursusgeld te
worden voldaan.
Uitschrijving
Uitschrijving voor een volgend cursusjaar dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. het
uitschrijf/mutatieformulier. Dit formulier ontvangt de cursist aan het einde van het
cursusjaar.
Het uitschrijf/mutatieformulier dient voor de uiterlijke uitschrijfdatum (vermeld op
het formulier) te worden ingeleverd. Vind er geen tijdige afmelding plaats, dan wordt de
inschrijving stilzwijgend verlengt en is de cursist het cursusgeld voor het nieuwe
cursusjaar verschuldigd.
Tussentijds beëindiging deelname
De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving
dient schriftelijk d.m.v. het uitschrijfformulier te geschieden. Dit formulier is op te vragen
bij Dansstudio Martine. De verplichting tot betaling blijft echter wel van kracht tot het
einde van het lopende cursusjaar, behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van
toepassing zijn:
• verhuizing uit de regio;
• ziekte, ongeval of zwangerschap van de cursist, waardoor de cursist om medische
redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen;
• indien een cursist een schriftelijk advies van Dansstudio Martine opvolgt om de
cursus te beëindigen;
• wijziging in persoonlijke omstandigheid waar bij in redelijkheid en billijkheid geen
voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Dansstudio Martine.
In deze gevallen is een restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk.
Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Dansstudio Martine. Dansstudio
Martine beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.
Betaling cursusgeld
Het cursustarief is gebaseerd op een heel cursusjaar inclusief de vakanties (36 lessen). Bij
het volgen van meerdere cursussen door dezelfde cursist wordt 30% korting verleend op
het cursusgeld van de tweede, derde etc. cursus. De tarieven voor het cursusjaar 2019 /
2020 staan op de website vermeld.
Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag.
De cursist heeft twee mogelijkheden (aangegeven op het inschrijfformulier) om het
cursusgeld te voldoen:
• ineens het bedrag overmaken na ontvangst van de factuur
• automatische incasso: de betalingsplichtige machtigt Dansstudio Martine tot
wederopzegging om het cursusgeld te incasseren. Het cursusgeld wordt in drie
termijnen afgeschreven: de eerste termijn eind september, de tweede termijn eind
december en de derde termijn eind maart. De doorlopende machtiging ontvangt

de cursist na inschrijving en moet ondertekend ingeleverd worden bij Dansstudio
Martine.
Proefles
Is er interesse in een nieuwe cursus, dan kan er voor inschrijving een gratis proefles
gevolgd worden. Dit na contact met Dansstudio Martine.
Overig
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. Ook
kunnen lestijden/lesdagen tussentijds wisselen. Over samenstelling is geen discussie
mogelijk, Dansstudio Martine beslist hierin.
Huisregels lesgebouw
- Het is verboden de dansruimtes te betreden met buitenschoenen.
- Het is niet toegestaan tijdens de lessen mobiele telefoons aan te hebben. - Het is niet
toegestaan binnen de dansruimtes drinken anders dan in een bidon of hersluitbaar flesje
mee te nemen. Eten in de dansruimtes is verboden.
- Dansstudio Martine is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen. Het is niet toegestaan om de lessen te storen, wachten moet in de kleedkamer. Vragen
altijd via de telefoon op de daarvoor bestemde tijd of via de mail. Niet tijdens de
wisselingen van de lessen.
- Als de leerling te laat is voor de les, mag niet meer worden deelgenomen. Dit om storing
te voorkomen. Uitgezonderd door tijdig bericht hiervan met geldige reden
- 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.
proeflessen, open lessen en kijklessen
- De fietsen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden gestald.
Kledingvoorschriften
Dansstudio Martine hanteert kledingvoorschriften. Iedere cursist dient zich hieraan te
houden. Dit met oog op het goed kunnen beoordelen van de bewegingen en met oog op
presentaties. Ander dan de aangegeven kleding wordt niet als juist bevonden en
Dansstudio Martine kan de cursist verplichten het juiste kledingstuk te laten aanschaffen.
De kledingvoorschriften staan vermeld op de website.
Activiteiten
Ieder cursusjaar vinden er een aantal activiteiten plaats.
De data van deze activiteiten ontvangen de cursisten aan het begin van het cursusjaar.
Dansstudio Martine beslist over eventuele indelingen hiervan.

Beeldopnamen voor pr-doeleinden
Het kan zijn dat er tijdens lessen, activiteiten e.d. foto's of video-opnamen worden
gemaakt. Dansstudio Martine mag deze beeldopnamen gebruiken voor promotie
doeleinden, voor presentaties e.d. Door het accepteren van de algemene voorwaarden
ga je akkoord met het eventueel gebruiken van de foto waar je op staat, tenzij je
schriftelijk aangeeft hier bezwaar tegen te maken.
Privacybeleid
Bij Dansstudio Martine wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Voor het geven van
lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw deelname, het
informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens
over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik
van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde
doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze
administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten,
om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar
expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In onze privacyverklaring (http://www.dansstudiomartine.nl/privacybeleid) is precies
beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2019/2020. De voorwaarden van
het voorgaande jaar komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving gaan de cursist en de
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 Martine.

