
 

 

Dans bij Kim 
 

Algemene voorwaarden Dans bij Kim  
 

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Dans bij Kim.  
1.2 Inschrijven voor danslessen van Dans bij Kim betekent dat u automatisch akkoord gaat 
met de algemene voorwaarden.  
1.3 Leerlingen en bezoekers van Dans bij Kim dienen zich correct te gedragen en zich te 
houden aan de aanwijzingen van de lesgevende personen. 
1.4 Dans bij Kim is bevoegd personen die zich niet correct gedragen (vernieling, diefstal, 
drugs en alcoholgebruik) te verwijderen uit de les. Wanneer dit leerlingen betreft, is 
restitutie van het lesgeld niet mogelijk. 
1.5 Bezoek aan de lessen is geheel op eigen risico. Dans bij Kim is niet aansprakelijk voor 
letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de 
bezoeker op het terrein van de lessen. Het gebruik van onder meer de kleedkamer is geheel 
op eigen risico. 
1.6 Dans bij Kim is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerden dienen zelf aangifte te doen 
bij de politie. Dans bij Kim stelt het wel zeer op prijs dat diefstal en dergelijke worden 
gemeld. 
1.7 Dans bij Kim is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor of na de lessen. 
1.8 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende 
goederen) van de leslocatie door toedoen van een bezoeker of cursist zullen te allen tijde 
verhaald worden op de bezoeker of cursist. 
 
2. Lesgeld / In- Uitschrijven 
2.1 Een nieuw lid heeft recht op een gratis proefles. Wanneer de leerling zich na de proefles 
niet inschrijft, wordt er geen factuur opgesteld voor de proefles.  
2.2 Inschrijving moet plaatsvinden door het inschrijfformulier, ondertekend door ouder of 
voogd, in te leveren bij Dans bij Kim. De inschrijving is persoonsgebonden.  
2.3 Wanneer er een adreswijziging plaatsvindt, of een andere wijziging die voor Dans bij Kim 
van belang is, moet Dans bij Kim hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht 
worden.  
2.4 Na inschrijving is de leerling het lesgeld verschuldigd voor de komende periode. Lesgeld 
wordt geïnd per 3/4 maanden (zie voor huidig betaalschema de website).  
2.5 Uitschrijven moet schriftelijk gemeld worden bij Dans bij Kim. De opzegtermijn is 1 
maand. Opzeggen kan elke 3/4 maanden, zie voor het huidige schema de website. Bij 
tussentijds opzeggen vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. 
2.6 Verzuimde lessen, door de leerlingen, worden niet gerestitueerd.  
2.7 In de reguliere schoolvakanties zijn er GEEN danslessen.  
2.8 Wanneer een leerling langere tijd de lessen mist, of verhuist, is er in overleg met Dans bij 
Kim een ontheffing van betaling aan te vragen. Dans bij Kim beslist of dit verzoek wordt 
ingewilligd.  
2.9 Iedere betaling aan Dans bij Kim dient betaald te worden binnen de gestelde termijn. 



 

 

Wanneer dit niet gebeurt, komt er een administratieve toeslag van €10,- bovenop het 
lesgeld. Wanneer bij de herinnering weer niet betaald wordt, kan de deelneem(st)er de 
toegang tot de les ontzegd worden.  
2.10 Het lesgeld voor Dans bij Kim bedraagt tijdens het seizoen 2021-2022 €16,00 per 
maand. Dit wordt geïnd per 3/4 maand. Bij latere instroom volgt een factuur naar rato.  
2.11 Betaling vindt plaats per factuur, deze wordt digitaal verstuurd. Het genoemde bedrag 
dient binnen 14 dagen overgemaakt te zijn op: IBAN NL97 INGB 0702650560 t.n.v.                  
K. Scheenstra o.v.v. het factuurnummer.  
2.12 Deelnamegeld voor wedstrijden en optredens wordt eenmaal per seizoen contant 
geïnd. Hiervan kan geen restitutie plaatsvinden.  
2.13 Per jaar wordt er kleding aangeschaft voor de leerlingen. Daarvoor wordt een aparte 
factuur verstuurd. Na betaling ervan en na afloop van de wedstrijd/optreden, mag de 
leerling deze kleding houden.  
 
3. De les 
3.1 Dans bij Kim kan tijdens het gehele seizoen wijzigingen in lestijden/dagen/docent 
aanbrengen.  
3.2 Bij ziekte van de docent zal Dans bij Kim opzoek gaan naar een vervanger, wanneer dit 
niet mogelijk is, vervalt de les. De leerling wordt hiervan (mits bereikbaar) z.s.m. op de 
hoogte gesteld.  
3.3 Bij gegronde reden kan Dans bij Kim de les annuleren.  Indien dit gebeurt, heeft de 
deelnemer recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van de uitgevallen lessen. 
3.4 Tijdens de lessen wordt verwacht dat de leerlingen in gepaste kleding verschijnen. Denk 
hierbij aan danskleding en dansschoenen. 
3.5 Op de locatie waar de leerling zich bevindt, wordt geacht dat deze zich houdt aan de 
daar geldende huisregels.  
3.6 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, 
telefoon, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met 
toestemming van Dans bij Kim. 
3.7 Het is mogelijk dat er bij de cursus foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. 
Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan ervan 
uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan de lessen schriftelijk bezwaar 
aangetekend heeft. 
3.8 Concurrentie: de cursus is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de 
deelneem(st)er. Het is dus niet toegestaan om materialen en lesstof tijdens en/of na afloop 
van de training in te zetten of te verspreiden voor commerciële doeleinden. 
 
 
 


