Algemene voorwaarden OnPoint Dancelab
1 september 2018
Inschrijving
⁃ Nieuwe leden betalen 10,00 euro (kids) of 12,50 euro (adults) inschrijfgeld (dit komt bij het
eerste termijnbedrag).
⁃ Het dansseizoen loopt van september tot en met juni.
⁃ De eerste (proef)les is gratis.
Abonnement
⁃ De contributie dient via een automatische incasso betaald te worden (per maand in de
periode september tot en met juni).
⁃ Incasso geschiedt door OnPoint Dancelab Amsterdam, IBAN: NL63 INGB 0007171842
⁃ Afschrijvingen zullen per maand achteraf in de laatste week van de betreffende maand
plaatsvinden (bij start op een latere datum dan aan het begin van de maand wordt deze
periode meegenomen in de betaling van de volgende maand).
⁃ Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd.
⁃ Het eerste jaar geldt voor het lidmaatschap een opzegtermijn van een jaar na inschrijfdatum.
Na het eerste jaar is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Er kan alleen afgeweken
worden van de opzegtermijn bij overhandiging van een doktersverklaring of na goedkeuring
van de directie.
⁃ Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail of per post). De
datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Indien u
niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplichtig, ook al maakt u geen gebruik van de danslessen.
⁃ Het incasso lidmaatschap is niet overdraagbaar, tenzij het maandelijkse bedrag van hetzelfde
rekeningnummer geïncasseerd kan blijven.
⁃ Bij verhuizing dient het nieuwe adres (en eventueel nieuw e-mail adres) doorgegeven te
worden zodat alle gegevens actueel blijven.
Aantal lessen
⁃ Het aantal lessen dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor
geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande lessen komen na het einde
van de periode te vervallen.
Contributie
⁃ Voor automatische incasso geldt dat u voor een probleemloze betaling van de contributie
zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijks verschuldigde
bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht voor om u stornokosten van 10,00 euro in
rekening te brengen en u de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is
voldaan.
Opschorten abonnement
⁃ Abonnementen kunnen niet opgeschort worden.
Persoonlijke ledenpas
⁃ U dient te allen tijde uw pasje mee te nemen wanneer u komt dansen. Zonder pasje kunnen
wij u de toegang tot de lessen ontzeggen.
⁃ In geval van vermissing dient u tegen betaling van 10,00 euro een nieuw pasje aan te
schaffen.
Verantwoording
⁃ De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen in de dansschool.
⁃ Jongeren onder 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden met schriftelijke toestemming van de
ouders/verzorgers.

⁃

Meedoen met de lessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Gedragsregels
⁃ Roken is niet toegestaan in de dansschool.
⁃ Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld staan in de les.
⁃ Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de docent.
⁃ Kauwgom is verboden.
⁃ Wanneer de deelnemer de les verstoort, kan de docent hem/haar de toegang weigeren.
⁃ De deelnemer dient minimaal vijf minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn.
Mocht de deelnemer te laat aanwezig zijn dan heeft de docent het recht hem/haar voor de
lopende les de toegang te weigeren.
⁃ Geen toegang voor publiek tijdens de lessen, met uitzondering van vooraf aangegeven dagen
en/of uitvoeringen. De deuren blijven tot einde les gesloten. Vragen stellen kan voor/na de
les, telefonisch of per e-mail. Bij een open les is publiek welkom, bij een proefles mogen
ouders / verzorgers de eerste vijf minuten en de laatste vijf minuten kijken.
⁃ Zorg voor een goede sfeer, want je danst voor je plezier!!
Feestdagen/vakanties/verhuizingen
⁃ Lessen worden het hele jaar doorgegeven, behalve op nationale feestdagen.
⁃ In de maanden juli en augustus is OnPoint Dancelab gesloten.
⁃ Daarnaast behoudt OnPoint Dancelab zich het recht voor zes weken per jaar te sluiten,
zonder restitutie van contributie.
Wijzigingen
⁃ OnPoint Dancelab behoudt zich het recht voor om het aantal ingeschrevenen te beperken en
openingstijden, het lesrooster, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven te
wijzigen.
⁃ OnPoint Dancelab behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen. Bij elke
aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen.
Kledingvoorschriften
⁃ Makkelijk zittende kleding en schone dansschoenen/gympen (zonder zwarte zool), geen
strakke spijkerbroek!
⁃ Algemeen: het dragen van (grote) sieraden is vanwege de veiligheid niet toegestaan in de
les.
⁃ Kostuumgeld: elk dansseizoen wordt afgesloten met optredens van alle lesgroepen, waarbij
alle dansers bepaalde showkleding (kostuums) aan krijgen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage
van 7,50 euro per persoon, per les.

