Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die Dans- en Partycentrum Vesters
(verder: “het Danscentrum”) sluit met derden en op werkzaamheden, die zij uitvoert, of die onder haar
verantwoordelijkheid uitgevoerd worden. Onder het Danscentrum wordt voorts verstaan het terrein van het
Danscentrum, of terrein, waarop het Danscentrum haar werkzaamheden uitvoert.
1. Tijdens het bezoek aan ons Danscentrum mogen geen zelf meegenomen drank- of etenswaren worden
genuttigd.
2. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in het Danscentrum is uitsluitend
toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van het Danscentrum. Verleende toestemming kan, zonder opgaaf van
redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
3. Het Danscentrum houdt zich het recht voor om van al zijn bezoekers beeld of geluidsopnames te maken. Deze
opnames kunnen gebruikt worden voor beveiliging, het maken van reclame en het plaatsen op de internetsites
welke gelieerd zijn aan ons Danscentrum.
4. Het Danscentrum heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, personen uit te sluiten van deelname aan een
dansvorm, personen de toegang tot het Danscentrum te ontzeggen of personen uit het Danscentrum te
verwijderen.
5. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in het Danscentrum te houden aan de huisregels van het
Danscentrum en aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of het personeel van het Danscentrum op
te volgen. Het negeren van regels of aanwijzingen kan verwijdering tot gevolg hebben. Verwijdering uit het
Danscentrum geeft geen recht op restitutie van contributie.
6. Bezoek aan het Danscentrum is geheel op eigen risico. Het Danscentrum is niet aansprakelijk voor ondermeer
letsel en/of schade tijdens of als gevolg van het verblijf in en/of de activiteiten van het Danscentrum. Het gebruik
van alle door het Danscentrum geboden faciliteiten, waaronder de garderobe, parkeerplaatsen en kluisjes, is
geheel op eigen risico. Elke bezoeker is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij
verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan, door welke oorzaak dan ook, kan het
Danscentrum niet aansprakelijk gesteld worden. Ons Danscentrum zal geen enkele claim accepteren.
7. Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van het
Danscentrum of door het Danscentrum gehuurde of gebruikte zaken zullen te allen tijde op de veroorzaker
verhaald worden. Door de bezoeker berokkende schade is op de bezoeker verhaalbaar op grond van de wettelijke
aansprakelijkheid.
8. Alcohol-/ rookbeleid: Aan jongeren onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Sterke drank (met een
alcoholpercentage van 15 procent of meer) mag alleen worden verkocht aan jongeren boven de 18. Jongeren
tussen 16 en 18 mogen alleen zwak-alcoholhoudende drank kopen, zoals bier, wijn en sommige gedistilleerde
dranken. Het doorgeven van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 16 is verboden. De verkoper is
verplicht de leeftijd van de jongere na te gaan aan de hand van een leeftijdsbewijs(paspoort, id-kaart, rijbewijs,
bromfietscertificaat, OV-studentenkaart of via controle van ledengegevens). Alle dranken met meer dan 0,5
procent alcohol vallen onder alcoholhoudende drank.
Met ingang van 1 januari 2008 geldt in alle vestigingen van ons Danscentrum een algeheel rookverbod.
9. Inschrijven: Zowel mondelinge als schriftelijke inschrijvingen zijn bindend.
Bij inschrijving is de cursist de volledige contributie verschuldigd. De inschrijving wordt, tot wederopzegging,
telkens aangegaan voor minimaal 1 maand (bij maandcontributie) of minimaal 1 kwartaal (bij
kwartaalcontributie), rekening houdend met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. De

contributiebijdragen kunnen per periode worden aangepast. Bij (stilzwijgende) verlenging van de inschrijving is de
cursist de eventuele aangepaste bijdrage verschuldigd.
10. Uitschrijven: Uitschrijven kan, met inachtneming van de opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand (zie
punt 9), Het “uitschrijfformulier” dient tevens als beëindiging van de automatische incasso. Uitsluitend volledig
ingevulde uitschrijfformulieren worden geaccepteerd!
De opzegtermijn gaat in op datum van ontvangst en goedkeuring.
11. Betalen: Contributies worden uitsluitend betaald via automatische incasso. Hierbij geldt dat de betalingen per
maand of kwartaal vooruit voldaan dienen te worden. Kwartaalcontributie wordt binnen een termijn van 4
lesweken voor aanvang van de vervolgperiode, afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer. Betaalde
bedragen zullen niet worden gerestitueerd. Overige kleine betalingen zoals consumpties geschieden uitsluitend per
kas. Bij betaling via automatisch incasso verleent de deelnemer(of incasso-gever) tot wederopzegging machtiging
aan ons Danscentrum om van het opgegeven rekeningnummer bedragen af te schrijven, en verklaart zich akkoord
met de bepalingen en voorschriften die hiervoor bij de daarvoor bestemde instellingen in Nederland van kracht
zijn. Ten onrechte afgeschreven bedragen mogen binnen 30 dagen door de rekeninghouder worden
teruggevorderd.
NIET TIJDIGE BETALING Indien incassogever de door hem verschuldigde vergoedingen niet binnen de bedoelde
termijn heeft betaald, of ten onrechte een stornering toepast, of indien de automatische incasso niet is geslaagd,
is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de incassogever in verzuim verkeert, is
ons Danscentrum gerechtigd de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte van tenminste € 5,00 per gebeurtenis in rekening te brengen. Voor vergoeding komen in aanmerking
buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de
openstaande vordering.
Een niet geslaagde incasso zal na verhoging van de gemaakte kosten van tenminste € 5,00 door ons Danscentrum
opnieuw worden geïncasseerd.
Hierbij hanteert ons Danscentrum een termijn van minimaal 7 dagen.
Niet (tijdige) betaling kan leiden tot uitsluiting van lessen en ontzegging van de toegang tot ons Danscentrum,
maar dit laat de betalingsverplichting onverlet. Alle eventuele (buiten)gerechtelijke kosten als gevolg van nietbetalen mogen gevorderd worden.
12. Tarieven: De tarieven staan vermeld op de website www.dansschoolvesters.nl onder Tarieven & Betalingen.
13. Dans- en Partycentrum Vesters houdt zich het recht voor, om ten alle tijden, wijzigingen en/of uitzonderingen
toe te passen, betreffende de algemene voorwaarden en huisregels.
14. SLOTBEPALINGEN Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

