Inschrijving
Na het volgen van een gratis proeflesdansles dient de danser zich in te schrijven. De
inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier op onze website volledig in te vullen en te
versturen. De inschrijving is geldig na ontvangst van een bevestigingsmail. Het inschrijfgeld
bedraagt € 20,- per ingeschreven danser. Indien de danser minderjarig is, moet zijn/haar
wettelijk(e) vertegenwoordiger(s) toestemming geven voor het aangaan van het
lidmaatschap.
Betaling lesgelden
Het lesgeld wordt aan het einde van elke maand van uw rekening afgeschreven. De
genoemde prijzen zijn per maand en worden vooruitbetaald. Het lesgeld wordt geïncasseerd
d.m.v. een automatische incasso. Indien u geen incassomachtiging geeft is het ook mogelijk
om afspraken te maken over een andere betaalwijze, hier zijn echter extra kosten aan
verbonden. Neem hiervoor contact op met administratie@udx.nl.
UDX kan alle rechten uit hoofde van de vordering aan een derde overdragen, die de inning
van de vordering kan verzorgen. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij
niet tijdige betaling is de lesgeldplichtige dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is
UDX, dan wel een derde aan wie de vordering is overgedragen, gerechtigd vanaf de
vervaldatum van de factuur, de wettelijk rente (waarbij een gedeelte van een maand als hele
maand wordt beschouwd) verschuldigd. Indien de lesgeldplichtige niet tijdig betaalt is de
lesgeldplichtige naast vorenstaande rente tevens de buitengerechtelijke incassokosten op
grond van de wet (WIK) verschuldigd.
In geval van automatische incasso zullen wij dan wel een derde aan wie de vordering is
overgedragen, u bij de eerste incasso minimaal 5 dagen en in geval van een doorlopende
incasso bij een volgende incasso - nadat de eerste incasso succesvol is uitgevoerd minimaal 2 dagen voor uitvoering van de incasso een zogenaamde pre-notificatie sturen,
waarmee wij dan wel een derde aan wie de vordering is overgedragen aan u het te
incasseren bedrag en de incassodatum van de uit te voeren incasso zullen doorgeven. De
persoonsgegevens, gegevens met betrekking tot vorderingen en andere relevante informatie
die UDX in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij: a.
risicoanalyses; b. het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche;
c. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; d. credit
management doeleinden; e. het inwinnen van informatie ten behoeve van het vaststellen van
kredietwaardigheid. UDX mag deze gegevens in het kader van voornoemde doelstellingen
verstrekken aan een derde aan wie UDX de vordering heeft overgedragen.
Korting
Op het moment dat een dansers meerdere danslessen per week volgt geven wij korting.
Bij elke volgende dansles geven wij een korting van 50%.
Opzeggen
Het abonnement is alleen schriftelijk of via de email te beëindigen. Opzeggen kan alleen via
ons correspondentieadres of via info@udx.nl. Zonder een bevestigingsbewijs van ontvangst
van de dansschool is de beëindiging van het abonnement niet geldig. Achterstallige
contributie moet gelijktijdig met de opzegging worden voldaan. Wij hanteren een opzegtermijn
van 1 maand.

Kleding en schoeisel
Van de leden wordt verwacht dat zij in sportkleding en op schone (binnen) sportschoenen
aan de lessen zullen deelnemen c.q. de zaal zullen betreden.
Uitvoeringen
Aan het einde van het seizoen duiken wij met alle dansers een theater in om daar een mooie
voorstelling te geven. Elk jaar zijn er twee verschillende shows, een recreatieshow en een
show voor de demoteams.
Wijzigingen
Bij een adreswijziging dient de dansschool zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden
gesteld. De samenstelling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende
dansles, naar eigen inzicht ingedeeld en is onder andere afhankelijk van leeftijd,
vorderingen, speciale omstandigheden en natuurlijk de wens van de danser. De
samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet en zal in
overleg plaatsvinden. Lestijden en lesdagen kunnen tussentijds wisselen, ook dit is altijd in
overleg.
Vakanties
Tijdens de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, het paasweekend en de
meivakantie worden er geen lessen gegeven. Tevens zijn wij alle nationale feestdagen
gesloten, m.u.v. dansoptredens. Wij houden de data van de basisschool vakanties in de
regio midden aan. Het lesgeld wordt tijdens de vakanties doorbetaald. In de zomervakantie
is het zomerrooster van toepassing en is er voor ingeschreven dansers van de dansschool
de mogelijkheid om elke week gratis workshops te volgen.
Toegang
De dansschool heeft het recht zonder opgave van reden personen de toegang tot de
dansschool te weigeren en dansers uit te sluiten van deelname aan de danslessen.
Bezoekers (dansers, gasten, etc.) dienen gedurende hun verblijf op het terrein van de
dansschool, de gegeven aanwijzingen door de directie en/of het personeel op te volgen.
Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
Publicatie van foto’s/video
Het is mogelijk dat er tijdens de danslessen/activiteiten van de dansschool foto’s of video’s
gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en
publicitaire doeleinden. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u
schriftelijk bezwaar aangetekend heeft, onder vermelding van uw naam en de dansles
waaraan u of uw kind deelneemt.
Ziekte
Bij ziekte of afwezigheid van de dansdocent zal de dansschool zich inzetten om gepaste
vervanging te zoeken. Als dit niet mogelijk is zal er geprobeerd worden om de les te
verzetten, dit zal in overleg gaan met de leden van de les. Indien de dansles niet doorgaat
ontvangen de leden (mits bereikbaar) bericht over de uitgevallen lessen. Dit zal telefonisch,
per SMS of per e-mail gedaan worden op het bij ons bekende telefoonnummer of e-mail
adres. Indien de danser verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht de dansschool hiervan
op de hoogte te brengen. De mededeling van verhindering kan mondeling of via de email
plaatsvinden. De afwezigheid zal worden doorgegeven aan de desbetreffende dansdocent.
Bij verhindering/afwezigheid van de danser vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. De
danser dient in de gelegenheid te worden gesteld te worden, een door overmacht
(uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Het inhalen van een les
kan eventueel

geschieden door het volgen van een extra dansles op een andere avond. De dansschool
mag de dansles annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties)
zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leden voor een dansles,
langdurige ziekte, etc... In geval van annulering heeft de lesgeldplichtige recht op
terugbetaling naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
Aansprakelijkheid
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 op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de garderobe
is geheel op eigen risico. De dansschool stelt het zeer op prijs dat diefstal wordt gemeld
zodat gepaste maatregelen ondernomen kunnen worden. Verlies of beschadigingen
toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool,
zullen te alle tijden verhaald worden.
De dansschool heeft voor ingeschreven leden een ongevallen verzekering afgesloten.
Algemene regels
- Wees op tijd in de les, ter voorkoming van blessures en ergernis van medeleerlingen.
- Het is verboden de dansruimte te betreden met buitenschoenen.
- Om te voorkomen dat de dansers tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet
toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de dansers zelf, is m.u.v. kijklessen en
uitzonderingen daar gelaten in overleg met de docent.
- Gebruik van kauwgom tijdens het trainen/dansen is niet toegestaan en zelfs gevaarlijk.
- Wees mededansers niet tot overlast: schelden, vloeken en pesten is niet toegestaan.
Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden, bij inschrijving gaat de danser en lesgeldplichtige
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 de dansschool.

