
Algemene Voorwaarden 
per 1.1.2019  
Door het invullen en ondertekenen van het 
inschrijfformulier gaat u een overeenkomst 
aan met Dance Centre Extreme. Op deze  
overeenkomst zijn de algemene  
voorwaarden van toepassing.  
Artikel 1. Inschrijving en Opzegging. 

1. Bij inschrijving betaald u € 15,- inschrijfgeld . 
2. U heeft recht op 1 gratis proefles!  Mocht u er dan nog niet over uit zijn dan betaalt u voor een volgende 

les contant €7,50 voor een losse les. 

3. Opzegging van uw incasso – lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren (per email of per post). De 
datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Zonder opzegging 
wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien u niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplichtig, ook al 
maakt u geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool.  

4. Een geldige opzegging, dient minimaal 1 maand voor het aflopen van uw huidige abonnement. En 
maximaal 2 maanden van te voren. Dient u bijvoorbeeld al een half jaar voor het aflopen van uw 
abonnement uw opzegging in, dan is uw opzegging niet geldig!  

5. U dient bij alle abonnementen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste een maand. Uw 
opzegging moet voor de eerste van de aankomende maand binnen zijn. Deze “aankomende”  maand  is 
uw laatste maand om nog te komen dansen. Mits u aan onze algemene voorwaarden heeft gehouden. 

6. Het incasso lidmaatschap is niet overdraagbaar, tenzij het maandelijkse bedrag van hetzelfde 
IBAN-nummer geïncasseerd kan blijven.  

7. Wanneer een leerling na aanvang van het cursusmaand instroomt, wordt het lesgeld bepaald in 
verhouding tot het aantal resterende lessen tot aan het einde van het desbetreffende cursusmaand. 

8. Bij de keuzemogelijkheid van uw abonnement -automatisch incasso van 3, 6 of 12 maanden kunt u niet 
tussentijds opzeggen. U dient ten alle tijden de gewenste 3, 6 of 12 maanden vol te maken. Na het 
verstreken van deze periode en geen schriftelijke opzegging wordt deze maandelijks verlengt met het 
overeengekomen tarief en heeft u één maand opzegtermijn. Zonder schriftelijke opzegging wordt de 
contributie automatisch maandelijks verlengd en berekend. U bent dan verplicht tot volledige betaling.  
U dient het abonnement op te zeggen voor het einde van de maand. U heeft daarna nog één maand 
opzegtermijn en wordt daarna de automatische incasso direct stopgezet.  
In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het lesgeld over het gehele cursusmaand, halfjaar 
of jaar verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de leerling waarbij een 
doktersverklaring aan Dance Centre Extreme wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een - te 
veraf gelegen – 100km, kan er sprake zijn van een eventuele tussentijdse beëindiging . Een en ander 
steeds ter beoordeling van Dance Centre Extreme!  Verzoeken, in de artikel 1.8 omschreven gevallen, 
om restitutie dienen steeds schriftelijk te worden gedaan en moeten worden gericht aan Dance Centre 
Extreme. 

9. Indien lessen tijdelijk niet door kunnen gaan omdat de les locatie om welke reden dan ook gesloten is, 
(uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen) kunnen gemiste lessen op een later tijdstip in een andere 
les (na overleg met Dance Centre Extreme) worden ingehaald. Het lesgeld wordt niet gerestitueerd. 

10. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per omgaande schriftelijk 
te worden doorgegeven aan Dance Centre Extreme. 

11. De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten, eventuele les 
alternatieven en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. 

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden. 

1. Bij automatische incasso  betaalt u altijd het inschrijfgeld en de eerste maand vooruit. Voor alle leden, 
wordt op de 25ste van elke kalendermaand geïncasseerd voor de volgende maand. U kunt alleen via 
automatisch incasso betalen. Met uitzondering artikel 4. 
Bij instroming van een nieuw lid, wordt de eerste incasso binnen 7 werkdagen verwerkt. Uw abonnement 
wordt automatisch verlengd na elke betaling middels automatisch incasso. Mocht er door 



omstandigheden het bedrag zijn teruggeboekt en u heeft niet tijdig opgezegd dan wordt uw abonnement 
weer verlengd met de door u gekozen termijn bij inschrijving.  

2.  Als u zich bij ons heeft ingeschreven en er toch van afziet dan kunt u dat binnen 48 uur melden. 
Gebeurt dit niet dan gaat het abonnement vanaf het moment van inschrijven in, ongeacht of de cursist 
wel of niet heeft deelgenomen aan de lessen. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan 
Dance Centre Extreme te betalen.  

3.  Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld bij vroegtijdig opzeggen. Zie hiervoor 
artikel 1.4 en 1.8 

4.  Indien u, na daartoe te zijn aangemaand, het verschuldigde lesgeld niet voldoet, zal Dance Centre 
Extreme de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten die Dance Centre 
Extreme in dat verband moet maken, zoals administratie- en aanmaningkosten, incassokosten en 
overige buitenrechtelijke kosten, zullen dan voor uw rekening komen.  

5. Dance Centre Extreme heeft het recht om bij het uitblijven van betaling na aanmaning, de betreffende 
leerling uit te sluiten van de lessen.  

6. Upgrade en downgrade van het abonnement: tussentijds overstappen van abonnement is mogelijk. 
Upgrade is altijd mogelijk. Downgrade één keer per jaar. De duur van het abonnement kan niet 
gedowngrade worden zolang het overeengekomen abonnement nog loopt. De downgrade of upgrade 
gaat van start op de 1ste van de eerstvolgende maand voor een duur van 3, 6 of 12 maanden die in gaat 
op de eerstvolgende maand na dagtekening. Na een downgrade zal het tariefsverschil tussen de 
periode, waarvoor u heeft getekend, en de gevolgde lesperiode verrekend worden met de prijs van de 
betalingen P/M. Een upgrade of downgrade kan niet met terugwerkende kracht.  

Artikel 3. Aansprakelijkheid 

1. Dance Centre Extreme heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de 
huisregels niet naleven of de naam van de dansschool  in diskrediet brengen de toegang te 
weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, 
onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of 
omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de 
dansschool. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd. 
Dance Centre Extreme behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid 
sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald 
abonnementsgelden. 

2. Verlies  of schade aan eigendommen van Dance Centre Extreme/Fitland door toedoen van de 
cursist  wordt op hem/haar verhaald. 

3. Cursist zal de lessen geheel voor eigen risico volgen. Voor letsel, diefstal of schade kunnen wij niet 
aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 4.Strippenkaart 

1. Bij een strippenkaart betaalt u het verschuldigde bedrag ineens contant. Dit kan alleen bij de 
eigenaar van Dance Centre Extreme, Dhr. L.B. Arts 

2. Een strippenkaart is niet geschikt voor mensen uit het demoteam,  zie ook artikel 4.4. 
3. Een strippenkaart kunt u erbij nemen naast je abonnement van de dansschool. 
4. Een strippenkaart is geschikt voor 10 lessen van 60min en  is 3 maanden geldig. 
5. Bij verlies van uw strippenkaart. Dient u een nieuwe strippenkaart aan te schaffen.  U betaalt 

daarmee het volledige bedrag, ongeacht het aantal lessen wat al verbruikt is. 
6. U bent zelf verantwoordelijk voor uw strippenkaart. U dient deze elke les vooraf af te laten 

stempelen. 
7. Bent u uw strippenkaart vergeten mee te nemen? Dan betaalt u een losse les contant. 
8. De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

Artikel 5.Overige 

1. Jongeren onder 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden met schriftelijke toestemming van de 
ouders/verzorgers. 



2. Dance Centre Extreme 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. 

3. Dance Centre Extreme behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen. Bij elke 
aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen 

4. Lessen worden het hele jaar doorgegeven, uitgezonderd de schoolvakanties van regio-Zuid 
Nederland. Zie ook onze website. Dit is maandelijks al verrekend in de contributie. Daarnaast 
behoudt Dance Centre Extreme zich het recht voor 6 aansluitende weken per jaar te sluiten, de 
zomervakantie van regio Zuid-Nederland. Er wordt tijdens de zomervakantie geen contributie 
geïncasseerd. Er kan hier geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van uw contributie. 


