ALGEMENE VOORWAARDEN ROSE IRISH DANCE SCHOOL 2020-2021
Artikel 1 Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden van Rose Irish
Dance School hebben de hierna te noemen
termen de volgende betekenis:
a. Rose Irish Dance School: hierna te noemen
de dansschool;
b. Voorwaarden: de algemene voorwaarden van
de dansschool;
c. Opdrachtgever en afnemer van de lessen:
hierna te noemen leerling;
d. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de
dansschool en leerling voor de levering van
diensten inclusief de Voorwaarden;
2. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op en maken onderdeel uit van alle
overeenkomsten en/of werkzaamheden van de
dansschool en de leerling;
3. Door de leerling voorgestelde algemene
voorwaarden zijn niet van toepassing, worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet
bindend, tenzij en voor zover deze specifiek
schriftelijk door de dansschool zijn aanvaard;
4. Indien de dansschool niet steeds strikte naleving
van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat de dansschool in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van deze voorwaarden te verlangen;
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet
die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden;
Artikel 2 De lessen
1. Leerlingen en hun gasten dienen zich
gedurende hun verblijf op het terrein van en in
de dansschool te houden aan de huisregels
zoals deze te lezen zijn op de website van de
dansschool evenals de aanwijzingen die
gegeven worden door de dansschool;
2. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen
risico. De dansschool is niet aansprakelijk voor
letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg
van het verblijf en/of de activiteiten van de
leerling op het terrein van of in de dansschool;
3. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de
ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape,
etc.) in en op het terrein van de dansschool is
uitsluitend
toegestaan
met
mondelinge
toestemming van de dansschool. Deze
toestemming kan, zonder opgaaf van redenen,
met onmiddellijke ingang worden ingetrokken;
4. De dansschool heeft het recht leerlingen zonder
opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname
aan de lessen;
5. De dansschool mag lessen annuleren indien
daartoe
gegronde
redenen
(waaronder
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overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer
gedacht worden aan te weinig leerlingen,
langdurige ziekte, maatschappelijke crises, etc.;
Het missen van een les, door welke oorzaak
ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het
lesgeld;
De leerling dient in de gelegenheid gesteld te
worden een door overmacht* opgelopen
achterstand in te halen. Dit kan via lessen op
een andere avond, of middels mogelijkheden in
onderling overleg tussen leerling en dansschool
bepaald. Dit geldt niet voor leerlingen die er zelf
voor kiezen om lessen niet te volgen;
De dansschool is bevoegd, ook tijdens een
cursus**, wijzigingen in de lestijden en/of
lesdagen en/of lesgroepssamenstelling aan te
voeren;
Het is niet toegestaan dat de lessen worden
bijgewoond door anderen dan de leerlingen zelf;
De dansschool heeft het recht zonder opgaaf
van redenen personen de toegang tot de
dansschool te weigeren;
Indien de leerling verhinderd is, wordt deze
vriendelijk verzocht de dansschool hiervan ten
minste 24 uur van tevoren op de hoogte te
brengen. Dit kan telefonisch via 0648548951 of
per mail naar info@iersedansschool.nl;
Indien de leerling verhinderd is door ziekte,
wordt deze vriendelijk verzocht de dansschool
voor 12:00 uur ’s middags op de lesdag zelf op
de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of via
de mail;
Een cursus** telt altijd 34 lessen;
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 leerling wordt hiervan (mits bereikbaar)
telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.
Er zal op een later moment nog een
inhaalmoment voor de gemiste les van de
docent gepland worden;;
Als er door overmacht (te weinig leerlingen,
langdurige ziekte van de docent etc.) een
langere tijd geen les gegeven kan worden, biedt
de dansschool alternatieven aan, zoals het
volgen van online privéles voor de leerlingen. In
dit geval van overmacht heeft de leerling geen
recht op terugbetaling van het lesgeld;
De dansschool houdt de basisschoolvakanties
van de betreffende regio aan en verzorgt in die
weken geen lessen;
De dansschool garandeert een minimum van 34
danslessen per dansseizoen;

Artikel 3 In- en uitschrijving
1. Inschrijving bij de dansschool geschiedt door het
invullen van het online inschrijfformulier;
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2. De dansschool dient zo spoedig mogelijk op de
hoogte
te
worden
gesteld
van
een
adreswijziging;
3. Uitschrijving geschiedt d.m.v. schriftelijke
opzegging;
4. Bij opzegging geldt er een opzegtermijn van één
volledige maand: opzeggen in april, betekent
geen lidmaatschap meer vanaf juni;;
5. Na het volgen van vier (gratis) proeflessen is
men verplicht zich voor een cursus** in te
schrijven indien men de cursus wil vervolgen;
6. Voor nieuwe leerlingen die eerder leerling
geweest zijn bij de dansschool is er één gratis
proefles beschikbaar;
Artikel 4 Betaling
1. De leerling verplicht zich met zijn/haar
inschrijving bij de dansschool de volledige
maandelijkse contributie te betalen;
2. De dansschool biedt 1 betaalmethode
3. Betaling anders dan door middel van de door de
dansschool aangegeven betaalmethode is niet
mogelijk;
4. Betaling geschiedt middels een machtiging voor
een maandelijkse automatische incasso;
5. Bij betaling via automatische incasso worden er
alleen op verzoek facturen aan de leerling
verzonden;
6. Alle door de dansschool vermelde tarieven zijn
inclusief BTW;
7. De dansschool heeft te allen tijde het recht de
tarieven te wijzigen;
8. Een overzicht van de tarieven 2020/2021
T/m 12
Lesduur Lessen
Jaarbedrag Maandbedrag
per les
per jaar
60 min. 34
€284,00
€23,66
90 min. 34
€369,00
€30,75
120
34
€492,00
€41,00
min.
13 t/m
17
Lesduur

90 min.
120
min.
18+
Lesduur

90 min.
120
min.
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Lessen
per
jaar
34
34

Lessen
per
jaar
34
34

Jaarbedrag

Maandbedrag

€369,00
€492,00

€30,75
€41,00

Jaarbedrag

Maandbedrag

€420,00
€559,92

€35,00
€46,66

9. Als een cursist meerdere lessen per week volgt
bij de dansschool is er een kortingstarief van 5%
op de extra les van kracht. Is er een prijsverschil
tussen de gevolgde lessen vanwege een
lesduur verschil? Dan is de korting van
toepassing op het laagste tarief;
10. Als er binnen een gezin door meerdere
gezinsleden lessen gevolgd worden bij de
dansschool is er een kortingstarief van 5% van
kracht op elk extra gezinslid;
11. Bij betaling via maandelijkse automatische
incasso wordt het lesgeld (jaarbedrag) verspreid
over 12 maanden, september tot en met
augustus;
12. Mocht een danser later in het seizoen
instromen, dan wordt het lesgeld naar rato
berekend.
Artikel 5 Overige verplichtingen
1. De tariefstelling en de leerstof van de lessen zijn
uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is
leerlingen tevens ten strengste verboden om het
geleerde tijdens en/of na afloop van de lessen
op enigerlei wijze commercieel aan te wenden.
Bij overtreding van dit verbod verplicht de
(voormalige) leerling zich tot het betalen van
een boete van minimaal 450,- euro per
overtreding aan de dansschool, onverlet een
verdere schadeclaim van de dansschool en/of
derden op eventuele inkomstenderving ten
gevolge
van
genoemde
commerciële
activiteiten;
2. Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie:
Indien de (voormalige) leerling op het moment
van aanvang van zijn/haar commerciële
activiteiten aan kan tonen te voldoen aan
hetgeen in regel 3 is vervat;
3. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling
de leerstof commercieel aan te wenden is
uitsluitend sprake indien een schriftelijke
overeenkomst tussen de voormalige leerling en
de dansschool dit expliciet aangeeft. Hierbij is
zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd
op commercieel gebruik door de voormalige
leerling;
4. Media-uitingen*** uit naam van de dansschool,
zoals officiële persberichten worden enkel en
alleen geplaatst door de dansschool zelf;
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. De dansschool is niet aansprakelijk voor
diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te
doen bij de politie. De dansschool stelt het wel
zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld
zodat gepaste actie ondernomen kan worden;
2. De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel
opgelopen tijdens, voor en na lessen, tijdens,
voor en na optredens, en andere dansschool
gerelateerde activiteiten etc. Ongeacht op welke
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locatie het letsel opgelopen is. De leerling
begeeft zich op eigen risico op het terrein van
de dansschool;
Bijlagen:
*Overmacht: Onder overmacht verstaan we alle omstandigheden
waarin het niet mogelijk is om aanwezig te zijn bij een training of
repetitie. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, een blessure
(waardoor je niet in staat bent om voor de volle 100 % mee te
dansen), een uitvaart van een dierbare en maatschappelijke crises.
Voorbeelden die geen overmacht betreffen zijn verjaardagen (van
jezelf of anderen), overwerk, leren voor toetsen/examens, of bijv.
geen oppas kunnen vinden voor je zoon of dochter.
** Cursus: Onder het woord cursus verstaan we een vol lesseizoen,
welke 34 lessen bevat. Een lesseizoen loopt van 1 september t/m
31 augustus.
***Media-uitingen: Onder media-uitingen verstaan we het
plaatsen van officiële persberichten zoals krantenberichten, maar
bijvoorbeeld ook het aanmaken van een facebook evenement uit
naam van de dansschool.
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