ALGEMENE VOORWAARDEN DANSSCHOOL MOVES!
Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Dansschool: Dansschool MOVES! Hoorn en Opperdoes, statutair gevestigd te
Zwaag.
Lid: Iedere persoon die zich door ondertekening van het inschrijfformulier heeft
aangemeld als lid van Dansschool MOVES! Hoorn en Opperdoes.
Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden Dansschool MOVES! Hoorn en
Opperdoes.

Artikel 2: Werkingsfeer
Deze voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige
rechtsverhoudingen tussen de dansschool en het lid.

Artikel 3: Inschrijving
Bij inschrijving wordt men lid tot wederopzegging. Een maandabonnement is pas
opzegbaar na de eerste 3 maanden lidmaatschap met inachtneming van een
maand opzegtermijn. Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van
een jaar en is niet eerder opzegbaar.
Personen tot 18 jaar dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door een
wettelijke vertegenwoordiger. Bij inschrijving is men het inschrijfgeld
verschuldigd.

Artikel 4: Betaling
Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Het lid kan kiezen uit
betaling per maand of jaar. Betaling is mogelijk per overschrijving of per
automatische incasso, waarbij bij betaling per maand uitsluitend automatische
incasso is toegestaan.
Het lid wordt tenminste 3 werkdagen voor de eerste incassering schriftelijk per
welkomstmail hierover geïnformeerd. De welkomstmail bevat de bedragen.
Indien via automatische incasso geïncasseerd abonnementsgeld gestorneerd
wordt of geen betaling wordt ontvangen bij overboeking binnen de gestelde
termijn, ontvangt het lid een herinneringsmail. Bij een tweede herinneringsmail
wordt € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht. Nadat het
abonnementsgeld tweemaal gestorneerd is, wordt het abonnement omgezet naar
betaling per e-mail met het bijbehorende hogere tarief.
Als het lid in gebreke blijft met het betalen van het abonnementsgeld ontvangt
het lid een aanmaning, hiervoor wordt €7,50 aanmaningskosten berekend.
Als het lid in gebreke blijft met het betalen van het abonnementsgeld behoudt de
dansschool zich het recht voor de vordering uit handen te geven aan het
incassobureau. Kosten verbonden aan het innen van achterstallig
abonnementsgeld, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening
van het desbetreffende lid. Bij betalingsachterstand kan deelname aan de
lessen/activiteiten door de dansschool worden geweigerd. Er bestaat geen recht op
restitutie van abonnementsgelden.
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Artikel 5: Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt per de ultimo van de maand, volgend op de maand
waarin is opgezegd. Een maandabonnement wordt aangegaan voor de duur van
tenminste 3 maanden en kan na 3 maanden worden opgezegd. Een
jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en is niet
eerder opzegbaar.
Opzegging geschiedt uitsluitend door een e-mail te sturen naar
info@moveshoorn.nl onder vermelding van de gegevens, waaronder naam en
achternaam van het desbetreffende lid. Na ontvangst en verwerking van de
opzegging wordt binnen 3 werkdagen een bevestiging van de opzegging per email verzonden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
De dansschool is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw
eigendommen en voor het ontstaan of verergeren van lichamelijk letsel.
Een ieder die schade toebrengt aan de inventaris en/of het gebouw zal daarvoor
aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7: Toepasselijk recht
Op de relatie tussen het lid en de dansschool is het Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 8: Overige bepalingen
De dansschool kan de lestijden, locaties, tarieven, huisregels en voorwaarden
wijzigen.
Het is het lid verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze
commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is het lid een
vergoeding verschuldigd aan de dansschool van minimaal 450 euro per
overtreding.
Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers, in de ruimste zin van het woord, in
de dansschool is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie van de
dansschool. Deze toestemming kan altijd, onder opgaaf van redenen, worden
ingetrokken.
Het lid dient zicht te onthouden van misdragingen.
Het lid dient aanwijzingen van de dansschool op te volgen.
Het staat de dansschool vrij om tijdens de lessen/activiteiten gemaakte beelden/of geluidsopnames te gebruiken voor promotie- en andere doeleinden.
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