
  
	  
	  
De	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  onlosmakelijk	  verbonden	  met	  iedere	  inschrijving	  bij	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO.	  Deze	  voorwaarden	  dienen	  goed	  
doorgelezen	  te	  worden.	  Voor	  vragen	  kan	  contact	  opgenomen	  worden	  met	  info@rootsdancestudio.nl	  of	  via	  06-‐51946952.	  
	  
ALGEMEEN	  

• Deze	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  inschrijvingen,	  overeenkomsten,	  activiteiten,	  diensten	  en/of	  
werkzaamheden	  van	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  

	  
INSCHRIJVING	  

• Voor	  het	  moment	  van	  inschrijving	  dient	  de	  leerling/ouder/voogd	  op	  de	  hoogte	  te	  zijn	  van	  het	  lesaanbod,	  lesdag(en),	  lestijd(en),	  
datum	  van	  aanvang	  en	  contributie	  

• Na	  invulling	  en	  ondertekening	  van	  het	  inschrijfformulier	  en	  het	  voldoen	  van	  de	  betalingsregeling	  wordt	  de	  desbetreffende	  
persoon	  ingeschreven	  als	  leerling	  bij	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  

• Na	  invulling	  en	  ondertekening	  van	  het	  inschrijfformulier	  geeft	  leerling/ouder/voogd	  aan	  kennis	  te	  hebben	  van	  en	  akkoord	  te	  
gaan	  met	  de	  “Algemene	  Voorwaarden”	  opgesteld	  voor	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  

• Minderjarigen	  mogen	  zich	  niet	  zonder	  toestemming	  van	  ouder/voogd	  inschrijven	  bij	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  
• De	  inschrijving	  is	  strikt	  persoonlijk	  en	  de	  gegevens	  zijn	  niet	  overdraagbaar	  en	  zullen	  niet	  voor	  andere	  doeleinden	  gebruikt	  

worden	  
• Inschrijving	  kan	  zowel	  schriftelijk	  via	  het	  inschrijfformulier	  of	  door	  middel	  van	  een	  inschrijving	  via	  de	  website	  
• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  kan,	  zonder	  opgave	  van	  reden,	  een	  leerling/cursist	  uitsluiten	  van	  deelname	  aan	  danslessen	  
• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  kan,	  met	  gegronde	  redenen,	  een	  cursus	  annuleren	  en	  cursusdagen	  en/of	  -‐tijden	  wijzigen	  
• Bij	  annulering	  van	  lessen	  door	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  zal	  eventuele	  terugbetaling	  van	  contributie	  geschieden	  
• Tenzij	  schriftelijk	  overeengekomen,	  is	  het	  een	  (voormalig)	  leerling	  niet	  toegestaan	  het	  geleerde	  tijdens	  en/of	  na	  afloop	  van	  de	  

cursus	  op	  enigerlei	  wijze	  commercieel	  en/of	  in	  groeps-‐	  of	  verenigingsverband	  buiten	  de	  dansschool	  aan	  te	  wenden	  of	  te	  laten	  
wenden.	  Bij	  overtreding	  van	  het	  hierboven	  genoemde	  verbod,	  verbeurt	  de	  (voormalige)	  cursist	  aan	  de	  directie	  van	  de	  
dansschool	  zonder	  dat	  voorafgaande	  ingebrekestelling	  is	  vereist,	  een	  direct	  opeisbare	  boete	  van	  €1000,00	  (zegge:	  duizend	  euro)	  
per	  overtreding	  en	  voor	  iedere	  dag	  dat	  de	  overtreding	  voortduurt.	  Deze	  bepaling	  laat	  onverlet	  de	  bevoegdheid	  van	  de	  directie	  
van	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  om	  verdere	  schade	  te	  vorderen	  

• Lesabonnementen	  worden	  iedere	  termijn	  automatisch	  verlengd	  
	  
BETALING	  

• De	  hoogte	  van	  de	  kosten	  wordt	  voor	  elke	  cursus,	  activiteit	  of	  product	  vooraf	  bekend	  gemaakt	  
• Alle	  vermelde	  prijzen	  zijn	  uitgedrukt	  in	  euro’s	  
• De	  directie	  van	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  bepaalt	  periodiek	  de	  hoogte	  van	  de	  contributie	  voor	  de	  cursussen,	  activiteiten	  of	  

producten	  en	  zal	  deze	  per	  seizoen	  indexeren.	  U	  kunt	  geen	  recht	  ontlenen	  uit	  in	  het	  verleden	  betaalde	  prijzen	  
• Met	  uw	  inschrijving	  verplicht	  u	  zich	  de	  volledige	  contributie	  behorend	  bij	  de	  gekozen	  cursus	  of	  activiteit	  te	  betalen	  
• Betaling	  dient	  plaats	  te	  vinden	  binnen	  14	  dagen	  na	  het	  ontvangen	  van	  de	  factuur	  
• Wanneer	  betaling	  uitblijft	  zal	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  zich	  het	  recht	  toekennen	  om	  de	  betreffende	  leerling	  deelname	  aan	  de	  

lessen	  te	  ontzeggen	  
• Restitutie	  van	  betaling	  is	  niet	  mogelijk	  
• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  behoudt	  zich	  het	  recht	  regels	  of	  tarieven	  op	  ieder	  gewenst	  moment	  te	  wijzigen	  
• Wanneer	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  extra	  kosten	  moet	  maken	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  administratieve	  handelingen	  door	  uw	  

toedoen,	  zullen	  deze	  kosten	  worden	  doorberekend	  
• De	  volgende	  vakanties	  zijn	  verrekend	  in	  het	  lesgeld:	  voorjaarsvakantie,	  meivakantie,	  herfstvakantie	  en	  kerstvakantie	  
• Tijdens	  de	  zomervakantie	  is	  geen	  lesgeld	  verschuldigd	  
• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  biedt	  geen	  restitutie	  van	  betaling	  bij	  annulering	  van	  lessen	  als	  gevolg	  van	  feest-‐	  of	  vakantiedagen	  

vallende	  onder	  de	  betreffende	  betalingstermijn	  	  
• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  zal,	  bij	  (onvoorziene)	  afwezigheid	  van	  een	  docent,	  zorgen	  voor	  redelijke	  vervanging	  of	  de	  mogelijkheid	  

tot	  het	  inhalen	  van	  de	  les	  op	  een	  ander	  willekeurig	  moment	  
	  
	  



  
OPZEGGING	  

• Opzegging	  kan	  schriftelijk	  of	  telefonisch	  	  
• Bij	  minderjarige	  leerlingen	  moet	  opzegging	  door	  een	  ouder/voogd	  ingediend	  worden	  
• Opzegtermijn	  is	  één	  maand	  

	  
AANSPRAKELIJKHEID	  

• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  stelt	  zich	  niet	  aansprakelijk	  voor	  verlies,	  diefstal	  of	  beschadiging	  van	  persoonlijke	  eigendommen	  
• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  stelt	  zich	  niet	  aansprakelijk	  voor	  eventuele	  blessures	  en/of	  ongevallen	  	  
• Door	  het	  akkoord	  gaan	  met	  de	  algemene	  voorwaarden	  vrijwaart	  u	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO,	  directie	  en	  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	  

• Schade	  toegebracht	  aan	  de	  inventaris	  of	  het	  gebouw	  wordt	  op	  de	  betrokkene	  verhaald	  op	  grond	  van	  wettelijke	  
aansprakelijkheid	  

	  
VERZUIM	  

• Bij	  verzuim	  van	  lessen	  wordt	  voor	  de	  desbetreffende	  leerling	  het	  normale	  tarief	  in	  rekening	  gebracht	  
• Bij	  verzuim	  is	  restitutie	  van	  betaling	  niet	  mogelijk	  
• Bij	  langdurig	  verzuim	  zal	  contact	  worden	  opgenomen	  met	  de	  desbetreffende	  leerling/ouders/voogd	  
• Bij	  langdurige	  ziekte,	  een	  ongeval	  of	  andere	  (onvoorziene)	  omstandigheden	  dient	  dit	  z.s.m.	  schriftelijk	  of	  telefonisch	  aan	  de	  

directie	  te	  worden	  vermeld	  
	  
OPENINGSTIJDEN/-‐DAGEN	  	  

• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  is	  telefonisch	  bereikbaar	  op	  telefoonnummer:	  06-‐51946952	  op	  werkdagen	  van	  09.00	  tot	  22.00	  uur	  
• Voor	  contact	  per	  email	  is	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  bereikbaar	  op	  info@rootsdancestudio.nl	  	  
• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  sluit	  haar	  deuren	  tijdens	  de	  voorjaars-‐,	  mei-‐,	  herfst,-‐,	  kerst-‐	  en	  zomervakantie	  
• Bij	  sluiting	  tijdens	  (bijzondere)	  feestdagen	  zal	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  dit	  tijdig	  aangeven	  	  

	  
HUISHOUDELIJK	  REGLEMENT	  

• Tijdens	  de	  lessen	  en	  in	  de	  dansstudio	  zijn	  kauwgom	  en	  etenswaren	  verboden	  
• Etenswaren	  mogen	  alleen	  in	  de	  kantine,	  aan	  de	  bar	  of	  op	  het	  buitenterrein	  genuttigd	  worden	  
• Mobiele	  telefoons	  zijn	  tijdens	  de	  lessen	  niet	  toegestaan	  
• Het	  maken	  van	  foto-‐	  of	  filmmateriaal	  is	  alleen	  toegestaan	  met	  toestemming	  van	  de	  aanwezige	  docent	  
• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  is	  gerechtigd	  om	  foto-‐	  en	  filmmateriaal	  van	  groepen,	  cursisten	  of	  bezoekers	  te	  (laten)	  maken	  en	  te	  

gebruiken	  voor	  redactionele	  of	  promotionele	  doeleinden	  
• Het	  is	  niet	  toegestaan	  introducés	  en/of	  bezoekers	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  dansstudio	  zonder	  toestemming	  van	  de	  aanwezige	  

docent	  
• De	  dansstudio	  heeft	  het	  recht	  zonder	  opgaaf	  van	  redenen	  personen	  de	  toegang	  tot	  de	  dansstudio	  te	  weigeren	  
• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  verzoekt	  al	  haar	  leerlingen	  op	  tijd	  bij	  de	  les	  aanwezig	  te	  zijn	  
• Leerlingen	  van	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  zijn	  vrij	  in	  kledingkeuze,	  rekening	  houdend	  met	  de	  normale	  fatsoensnormen	  
• Leerlingen	  zijn	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  waardevolle	  eigendommen	  
• Roken	  is	  alleen	  op	  het	  buitenterrein	  toegestaan	  
• Alle	  leerlingen	  en	  bezoekers	  dienen	  zich	  gedurende	  hun	  verblijf	  op	  het	  terrein	  van	  en	  in	  de	  dansstudio	  te	  houden	  aan	  de	  

huisregels	  van	  de	  dansstudio	  evenals	  de	  aanwijzingen	  gegeven	  door	  de	  directie	  en/of	  medewerkers	  van	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  
	  
TOEPASSING	  

• De	  algemene	  voorwaarden	  en	  de	  gegevens	  op	  de	  website	  zijn	  met	  grote	  zorgvuldigheid	  samengesteld.	  ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  is	  
niet	  aansprakelijk	  voor	  eventuele	  schade	  als	  gevolg	  van	  onjuistheden	  en/of	  onvolledigheden	  in	  de	  algemene	  voorwaarden	  of	  op	  
de	  website	  

• ROOTS	  DANCE	  STUDIO	  is	  gerechtigd,	  indien	  noodzakelijk,	  de	  algemene	  voorwaarden	  en/of	  het	  huishoudelijk	  reglement	  te	  
wijzigen	  en/of	  aan	  te	  vullen	  



  
• Indien	  een	  bepaling	  uit	  de	  algemene	  voorwaarden	  nietig	  blijkt	  te	  zijn,	  tast	  dit	  niet	  de	  geldigheid	  van	  de	  gehele	  algemene	  

voorwaarden	  aan	  
• Op	  alle,	  onder	  deze	  algemene	  voorwaarden	  gesloten	  overeenkomsten,	  is	  uitsluitend	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  Alle	  

geschillen	  zullen	  bij	  uitsluiting	  worden	  voorgelegd	  aan	  de	  daartoe	  bevoegde	  rechter	  in	  Nederland.	  
	  


