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Algemene Voorwaarden 

 
Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn verbonden met iedere inschrijving bij J’Dance – Dance & Entertainment. De voorwaarden dienen goed doorgelezen & ondertekend te 
worden. Hierna staat u/ uw kind officieel ingeschreven bij J’Dance – Dance & Entertainment. 
 
Huishoudelijk regelement 

o Het is niet toegestaan tijdens de lessen om mobiele telefoons te gebruiken zonder toestemming van de docent.  
o Het is niet toegestaan binnen de dansruimtes drinken anders dan in een bidon of afsluitbaar flesje mee te nemen.  
o Het is niet toegestaan om in de dansruimtes te eten.  
o Wanneer er schade wordt toegebracht aan (de inventaris van het) lesgebouw, wordt dit op de leden verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.  
o Het is niet toegestaan om de lessen te storen, wachten moet in de gang/kleedkamers. 
o Leerlingen dienen zich bij verhindering minimaal 3uur voor aanvang van de les af te melden.  
o Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen te veel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de leerlingen zelf, 

m.u.v. open lessen & kijklessen.  
o Kinderen dienen voor de les naar de wc te gaan zodat de les niet verstoord wordt tussen door.  
o Iedereen heeft recht op 1 gratis proefles, hierna dient er ingeschreven te worden.  
o J’Dance – Dance & Entertainment heeft het recht om zonder opgaaf personen de toegang tot de dansschool te weigeren  
o J’Dance – Dance & Entertainment verzoekt alle leerlingen bij de les aanwezig te zijn.  

 
Inschrijven 

o Inschrijven bij J’Dance – Dance & Entertainment dient gedaan te worden door het inschrijfformulier volledig in te vullen, uw les en betaal keuzen aan te vinken 
& de algemene voorwaarden door te lezen en te ondertekenen.  

o Inschrijfformulieren kunnen via de docent & online verkregen worden.  
o Dit inschrijfformulier dient bij de dansschool ingeleverd te worden. Dit kan tijdens een les op de dansschool locatie of thuis.  
o Minder jarigen mogen zich niet zonder toestemming van de ouder/voogd inschrijven.  
o J’Dance – Dance & Entertainment kan, met gegronde redenen, een les/cursus annuleren en tijdstippen/dagen wijzigen.  
o Tenzij schriftelijk overeengekomen is het niet toegestaan lesmateriaal op eigenwijze ergens te tonen of aan te leren in duo-, groeps- en verenigingsverband. 

Hiervoor staat een boete van €500,-- per dag dat de overtreding duurt.  
o Lesabonnementen worden automatisch verlengd.  

 
Uitschrijven 
Opzeggen kan ALLEEN SCHRIFTELIJK gedaan worden. Mondelingen opzeggingen worden NIET geaccepteerd. Opzeggingen dienen door de verantwoordelijke 18+ leerling 
/ouder of voogd schriftelijk worden ingediend en via de mail. De openstaande factuur dient, ook na opzegging, betaald te worden. Er is geen restitutie mogelijk. 

 
Ziekte & afwezigheid 

o Bij verzuim en/of ziekte is restitutie van de contributie niet mogelijk.  
o Bij langdurige ziekte en/of blessures dient u dit z.s.m. schriftelijk aan de dansschool te melden door bijvoorbeeld een mailtje te sturen naar het e-mailadres bij 

“Contact gegevens”.  
o Bij langdurig verzuim zal er contact worden opgenomen met de 18+ leerling/ ouder of voogd.  
o Bij verzuim van de lessen wordt voor de desbetreffende leerling het normale contributie tarief in rekening gebracht 
o Bij ziekte/ verzuim van de docent zullen we ons uiterste best doen alle leerlingen vroegtijdig informeren.  
o Bij ziekte/ verzuim van de docent zal er altijd geprobeerd worden een andere docent de les te laten geven. Wanneer dit niet gebeurt wordt er gekeken of de les 

verplaatst kan worden naar een ander moment.  
o Restitutie van het lesgeld per les zal echter pas plaats vinden, als er meer dan 2 lessen binnen een halfjaar zijn uitgevallen vanwege ziekte/ verzuim van de 

docent. 
 
Aansprakelijkheid  

o Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico.  
o J’Dance – Dance & Entertainment is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal 
o J’Dance – Dance & Entertainment is niet aansprakelijk bij beschadiging van persoonlijke eigendommen 

 
Openingstijden/ dagen & vakanties 

o J’Dance – Dance & Entertainment sluit zijn deuren in de herst-, kerst-, voorjaars-, mei- & zomervakantie. Wel kunnen er eventueel andere projecten 
georganiseerd worden.   

o J’Dance – Dance & Entertainment laat bij sluiting met (bijzondere) feestdagen tijdig weten dat er geen lessen worden gegeven.   
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Betalingen & kosten 

o De hoogte van de kosten van alle lessen en/of cursussen worden van tevoren bekend gemaakt. 
o J’Dance – Dance & Entertainment bepaalt periodiek de hoogte van alle prijzen en behoudt het recht om deze prijzen tussen door aan te passen. U kunt geen 

recht ontlenen aan eerdere prijzen. 
o Met uw inschrijving verplicht u uzelf om de volledige contributie te betalen inclusief administratiekosten en eventuele inschrijfkosten.  
o Een factuur dient binnen 14 dagen betaalt te worden. Wij verwachten dat u deze binnen de tijd betaald.  
o Wanneer de betalingen niet voldaan wordt behoudt J’Dance – Dance & Entertainment zich het recht om deze leerling dan de les te weigeren.   
o Als u de factuur niet binnen 14 dagen betaald heeft sturen wij u een herinnering. Is de factuur 3 dagen later nog niet betaald moeten wij hier helaas een 

verhoging van €10,-- op plaatsen.  
o De inschrijfkosten bedragen €12,50. Deze worden alleen op uw allereerste factuur in rekening gebracht.  
o Bij ieder factuur wat u van ons ontvangt brengen wij €2,50 in rekening voor de administratiekosten.  
o Rondom onze (eind)voorstellingen en/of andere projecten vragen wij iedereen om een verplichte kostuumbijdrage. Met dit geld worden alle kostuums die de 

leerlingen aanhebben gemaakt & gekocht.  
o Tijdens de zomervakantie wordt er geen contributie in rekening gebracht.  

 
Privacy wetgeving & gebruik van beeldmateriaal 
Tijdens de lessen, voorstellingen en/of andere activiteiten van J’Dance – Dance & Entertainment kan er foto- en filmmateriaal gemaakt worden. J’Dance – Dance & 
Entertainment is gerechtigd om foto- en filmmateriaal van groepen, leerlingen of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.  

 
Overig 

o De algemene voorwaarden en de gegevens op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. J’Dance – Dance & Entertainment is niet aansprakelijk 
voor eventuele schade van onjuistheden en/of onvolledigheden in de algemene voorwaarden of op de website. 

o J’Dance – Dance & Entertainment is gerechtigd, indien noodzakelijk, de algemene voorwaarden en/of de huisregels te wijzigen en/of aan te vullen 
o Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de gerechtigheid van de gehele algemene voorwaarden aan.  

 
Akkoord gaan 
Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u J’Dance – Dance & Entertainment, directie en andere medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor 
schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten. 
 
Door hieronder uw handtekening, de huidige datum van tekenen en uw naam (of die van uw ouder/voogd) gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van J’Dance – Dance 
& Entertainment en bent u nu officieel ingeschreven bij de dansschool. Bij een online inschrijving via de website dient u ‘akkoord’ aan te vinken, dit telt als een digitale 
handtekening. Het kan zijn dat we een ouder/voogd of leerling nog vragen een handtekening te zetten onder deze algemene voorwaarden.  

 
Handtekening Jesper Schampaert namens J’Dance – Dance & Entertainment          

 
 
 
 
 
 

 
Handtekening ……………………………………………………………………………………………… (Leerling 18/ voogd/ ouder)  
Datum;  
 
 
  
 
 
 


