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Toelichting: We hebben deze algemene voorwaarden aangepast vanuit de algemene voorwaarden die
openbaar ter beschikking zijn gesteld door Dansbelang NBDO (Nederlandse Belangenvereniging voor
Dansprofessionals en -Ondernemingen). We zijn zelf natuurlijk geen juristen, dus we hopen dat deze
kleine lettertjes de belangen behartigen op een redelijke wijze van zowel de dansschool als de
dansers. Mocht je wel jurist zijn en op- of aanmerkingen hebben? Laat het vooral weten, dan kunnen
we het meenemen voor het volgende blok.

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of

werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Utrechtse
Dansstichting STIJL, hierna ook te noemen: de dansschool, of STIJL.

2. Bezoekers (deelnemers, gasten, etc.) dienen zich bij STIJL te houden aan de huisregels en
aanwijzingen van het bestuur en/of het personeel van de dansschool/danslocatie op te
volgen.

Inschrijven

1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. De
inschrijving is voltooid als die niet geweigerd wordt en de betaling is ontvangen door de
dansschool.

2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met
de algemene voorwaarden.

3. Inschrijving geldt voor de duur van 1 blok (van meestal 12 lessen) tenzij anders
overeengekomen.

4. Indien de deelnemer bij de inschrijving jonger is dan 25 jaar of ouder is dan 40 jaar, wordt de
inschrijving in principe geweigerd. De dansschool kan besluiten om mensen buiten deze
leeftijdsgrenzen toch toe te laten. Hierbij probeert de dansschool voor iedereen dezelfde
criteria te hanteren, terwijl ook rekening wordt gehouden met de individuele situatie.

Facturatie en betaling

1. Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld
dient per bankoverschrijving of betaalverzoek te worden voldaan. Bij de inschrijving voor een
cursus dient de deelnemer het geld over te maken. Dit dient uiterlijk voor aanvang van de
eerste les, die geen proefles is, van een blok binnen te zijn.

2. De dansschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer toegang tot de
danszaal te ontzeggen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot
nakoming van de overeenkomst.

Openingstijden en lesrooster

1. Lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster zoals dat door de dansschool op haar
website is gepubliceerd.

2. Tenzij anders vermeld door de dansschool liggen lestijden vast voor een periode van 3
maanden vanaf de eerste les. Lestijden wijzigen enkel als de dansschool dit als noodzakelijk



beschouwt of er sprake is van externe invloed. Dergelijke wijzigingen zullen altijd gepaard
gaan met berichtgeving vanuit de dansschool.

3. Tijdens reguliere schoolvakanties (midden Nederland) zijn er geen lessen en is de dansschool
gesloten. Indien er tijdens vakanties workshops worden georganiseerd, dan vallen deze
workshops buiten het lesgeld. Danslessen kunnen ook op feestdagen plaatsvinden (2e

paasdag bijvoorbeeld).

Verhinderd voor een les

1. Indien de deelnemer verhinderd is, dient de deelnemer de dansschool hiervan op de hoogte
te brengen. Dit kan telefonisch (bellen of app) of per e-mail.

2. Het missen van een les, ongeacht reden, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
3. Indien de deelnemer verhinderd is, kan er in overleg in de desbetreffende lessen een invaller

dansen in zijn of haar plek. Onderling moeten dan afspraken gemaakt worden over de
lesgelden.

Vervallen les/Lesuitval

1. De dansschool mag een les/blok annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals te
weinig deelnemers, (langdurige) ziekte van de docent, overmacht etc.

2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna
zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De
deelnemer wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

3. Indien les(sen) geen doorgang vinden wegens ziekte van de docent of een andere reden aan
de zijde van de dansschool, dan zal de dansschool zich inspannen om de deelnemer een
vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen
aanleiding tot restitutie van lesgeld. Mocht het de dansschool redelijkerwijs niet lukken om
een vervangende les aan te bieden dan zal restitutie van het lesgeld naar rato plaatsvinden,
met uitzondering van maximaal één vervallen les per blok.

4. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen
maatregelen van de overheid (zoals bij een pandemie), geen doorgang kunnen vinden of in
een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling
van de dansschool, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de
dansschool is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie
van het lesgeld. Een wijziging zou kunnen zijn dat les(sen) buiten gegeven kunnen worden, of
dat les(sen) op een later moment gegeven worden.

Risico en aansprakelijkheid

1. De dansschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen van de deelnemer(s)/bezoekers.

2. Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. De dansschool is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen,

uitvoeringen, demonstraties, etc.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van dans/sport risico’s met zich

meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening kan ontstaan,
voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer de dansschool vrijwaren voor aanspraken
van derden ten deze.

5. Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij
deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sport niet afgeraden door een



(para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de
docent.

6. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool (en het bestuur) 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.

7. Mocht de dansschool om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van de dansschool wordt gedekt c.q. uitgekeerd, vermeerderd
met het eigen risico dat de dansschool onder die verzekering draagt.

Kledingvoorschriften

1. De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. De dansschool verzoekt
deelnemers om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen. Speciale dansschoenen zijn wel
gewenst maar geen vereiste. Schoenen die strepen achterlaten zijn niet toegestaan op de
dansvloer.

2. Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn. Men
dient deze schoenen bij het betreden van de dansvloer uit te doen. Dit geldt ook voor
bezoekers. De reden is dat vuil op de vloer zeer hinderlijk is voor mensen die dansschoenen
dragen.

Film, foto of geluidsopnames

1. Het is uitsluitend met toestemming van de dansschool toegestaan film, foto of
geluidsopnames te maken tijdens lessen en/of voorstellingen/demonstraties/optredens etc.

2. Rechten op door de dansschool ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere
inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de dansdocent.

3. Het commercieel aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is uitsluitend toegestaan
met schriftelijke toestemming van de dansschool.

4. Bij overtreding kan toegang tot de dansschool worden ontzegd.

Overig

1. Zelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan, uitgezonderd water.
2. Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.
3. Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de

dansschool of locatie door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde
verhaald worden bij de deelnemer/bezoeker.

4. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken
van de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Rechtstoepassing

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met STIJL aangegaan, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

2. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden, het privacybeleid van
STIJL en de eventuele huisregels van de leslocatie te accepteren.


