
 
 

 
| A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N | 
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| D A N C E |

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die 

dansstudio JAVD (hierna: JAVD) levert. Voordat u inschrijft bij JAVD 

dient u kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. 

 

| C U R S U S S E N | 

Het actuele cursusaanbod en -programma staat op de website van 

JAVD: www.JAVDdance.nl. 

Het dansseizoen loopt gelijk met het schooljaar, regio Zuid, en is 

verdeeld in twee, aparte danscursussen.  

In het cursusprogramma is rekening gehouden met 

schoolvakanties. In deze periodes worden geen lessen gegeven. 

De cursus vindt alleen doorgang bij voldoende deelname. 

Het is niet mogelijk om losse lessen te volgen. 

Indien de docent in geval van overmacht (ziekte, overlijden, 

weersgesteldheid, etc.) geen les kan geven, dan wordt dit zo spoedig 

mogelijk aan de (ouders van de) leerling medegedeeld. Afhankelijk 

van de situatie zal JAVD voor vervanging van de docent of een 

alternatieve lesdatum zorgen. In geval dit niet lukt binnen de 

danscursus, dan behoudt JAVD zicht het recht de les definitief te 

laten vervallen zonder teruggaaf van het cursusgeld. Bij langdurige 

afwezigheid van de docent zal JAVD zich inspannen om een 

vervangende docent in te zetten. In het uiterste geval als dit niet 

mogelijk is, kan worden besloten om het restant van het cursusgeld 

te restitueren.  

JAVD heeft het recht om cursusdagen te wijzigen als daar gegronde 

redenen voor zijn. Hierover zal JAVD de wettelijke 

vertegenwoordiger van de leerling informeren en indien mogelijk 

hierbij betrekken. 

 

| I N S C H R I J V I N G | 

Voor inschrijving is het mogelijk om - na een telefonisch verzoek of 

een e-mail - een gratis proefles bij JAVD te volgen.  

Voordat een leerling wordt ingeschreven, dient u zich op de hoogte 

te stellen van de tarieven, het cursusprogramma, de data van de 

lessen en eventuele wedstrijden en de algemene voorwaarden. 

Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen 

van het inschrijfformulier van JAVD door een meerderjarige en 

tevens wettelijke vertegenwoordiger van de (toekomstige) leerling. 

Zonder toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger kan een 

minderjarige niet inschrijven. 

De inschrijving is één volledige danscursus geldig. Bij instroming 

tijdens een lopende danscursus wordt het cursusgeld naar rato 

berekend. In dat geval worden de kosten per dansles - naar boven 

afgerond op hele euro's - vermenigvuldigd met het resterende 

aantal lessen - gefactureerd. 

Na de danscursus krijgt u een formulier toegezonden om de 

inschrijving te verlengen. Zonder (her)inschrijving is het niet mogelijk 

om aan een  nieuwe danscursus deel te nemen. 

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet tussentijds overdraagbaar 

op iemand anders. 

Indien de cursus vol is, kan hier niet meer voor worden 

ingeschreven. Op uw verzoek kan JAVD u op de hoogte stellen als er 

plek vrij is of van een alternatieve cursus of locatie. 

Door in te schrijven bij JAVD gaat u akkoord met de algemene 

voorwaarden van JAVD. 

Uw inschrijving is pas definitief als u van JAVD een schriftelijke 

bevestiging heeft ontvangen en de factuur voor het cursusgeld 

volledig is voldaan. 

 

| T A R I E V E N   E N   B E T A L I N G | 

De actuele tarieven van de cursussen van JAVD staan vermeld op 

de website van JAVD. Voor (her)inschrijving dient u kennis te nemen 

van de op dat moment geldende tarieven. 

De tarieven zijn gebaseerd op een lesuur van 60 minuten, tenzij op 

de website anders is vermeld. 

De tarieven zijn vermeld in euro's. 

Dansopleidingen voor leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van 

btw.  

JAVD zal de tarieven tijdens een lopend dansseizoen niet verlagen 

of verhogen. Voor aanvang/inschrijving van een cursus zijn de 

tarieven voor het volgende seizoen vastgesteld. 

JAVD heeft het recht de tarieven na ieder dansseizoen aan te 

passen. De tarieven zijn bekend voordat her inschrijving mogelijk is. 

U kunt geen rechten ontlenen aan tarieven of kortingsacties uit het 

verleden. 

Na inschrijving ontvangt de wettelijke vertegenwoordiger van de 

leerling een factuur per e-mail. De factuur dient binnen 14 dagen na 

dagtekening van de factuur te worden voldaan aan JAVD. Indien de 

factuur niet tijdig wordt betaald, wordt de leerling uitgesloten van 

deelname. 

Een factuur van JAVD kan alleen door middel van een 

bankoverschrijving worden voldaan. Een cursus contant betalen is 

niet mogelijk. 

In het cursusgeld zijn de kosten voor dansschoenen, danskleding, 

entreegelden, workshops en dergelijke niet inbegrepen. De 

inschrijver dient in acht te nemen dat naast het cursusgeld nog 

aanvullende kosten dienen te worden gemaakt. Voor een indicatie 

van deze kosten kunt u informatie inwinnen bij de docent JAVD. 

Gelieve dit buiten lestijden te doen, zodat het niet ten koste gaat van 

het lesuur. 

Consumpties in de dansaccommodatie(s) zijn voor eigen rekening. 

 

| A F M E L D I N G   E N   B E Ë I N D I G I N G | 

Als de leerling door voorziene of onvoorziene omstandigheden niet 

is staat is om één of meerdere lessen te volgen, dan dient dit zo 

spoedig mogelijk en uiterlijk 2 uur voor de aanvang van de les, 

persoonlijk of telefonisch aan JAVD kenbaar te worden gemaakt.  

Door de leerling of wettelijk vertegenwoordiger afgemelde les kan 

niet worden ingehaald en komt niet voor restitutie in aanmerking. 

Bij tussentijdse beëindiging van de cursus (bijv. door verhuizing, 

gezondheidsklachten, etc.) is restitutie van cursusgeld niet mogelijk. 

Eventueel achterstallige betalingen dienen alsnog te worden 

voldaan. 

Een beëindiging dient per e-mail aan JAVD kenbaar te worden 

gemaakt.  
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| A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N | 
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| D A N C E |

JAVD behoudt zich het recht om uw inschrijving per direct te 

beëindigen bij ernstige of herhaalde schending van de huis- en 

gedragsregels, misdragingen jegens andere leerlingen of de docent, 

ernstige schade aan eigendommen van JAVD en derden of in het 

geval betalingen niet (tijdig of na herhaaldelijk verzoek) worden 

voldaan. 

 

| D E M O T E A M | 

JAVD neemt deel aan danswedstrijden met een 'demoteam'. Door 

JAVD wordt bepaald of een leerling aan het demoteam kan 

deelnemen. 

Het wedstrijdprogramma wordt op de website van JAVD vermeld. 

 

| O V E R I G E   A C T I V I T E I T E N | 

Naast het reguliere lesaanbod, kunnen er ook andere gezamenlijke, 

niet-verplichte activiteiten en workshops worden aangeboden indien 

daar ruimte voor is in de planning. Deze activiteiten worden gepland 

op een ander tijdstip dan de reguliere lessen. Deelname aan deze 

activiteiten is wel gewenst, maar geen verplichting. 

De kosten of extra inspanningen voor aanvullende activiteiten - 

bijvoorbeeld een kerstdiner of een workshop - worden tijdig 

medegedeeld door JAVD. Op dat moment verstrekt JAVD 

aanvullende informatie over de activiteit. 

 

| H U I S -   E N   G E D R A G S R E G E L S | 

JAVD geeft les op locatie. De leerling dient zich op de hoogte te 

stellen van de gedragsregels van de betreffende accommodatie en 

dient zich daaraan te houden. De docent zal de leerling tevens op de 

hoogte stellen van de geldende huisregels en de leerling dient zich 

hier te allen tijde aan te houden. 

De leerling dient tijdig en uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les 

aanwezig te zijn. 

Tijdens de lessen is voor de dansvloer geschikt schoeisel en 

passende (dans)kleding verplicht. 

Tot 5 minuten na aanvang van de les en 10 minuten voor het einde 

van de les is het voor ouders, verzorgers en kennissen toegestaan 

om naar de les te kijken.  

Het is toegestaan om één introducé mee te nemen, mits dat vooraf 

en tijdig bij de docent is gemeld. 

Het drinken van water tijdens de les is toegestaan. JAVD verzoekt de 

leerling een eigen drinkfles met water mee te brengen. JAVD 

adviseert om na een fysieke inspanning voldoende water te drinken. 

Het is niet toegestaan om tijdens de les te eten. 

Mobiele telefoons dienen tijdens de les op de vliegtuigstand te 

staan, tenzij telefonische bereikbaarheid noodzakelijk is. In dat geval 

dient dit voorafgaand aan de les aan de docent kenbaar te worden 

gemaakt. 

Het gebruiken van kauwgom tijdens het dansen is niet toegestaan. 

Roken is niet toegestaan. 

 

 

| A A N S P R A K E L I J K H E I D   E N   E I G E N D O M M E N | 

Deelname aan lessen en activiteiten van JAVD is geheel op eigen 

risico. 

Dansstudio JAVD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig 

lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen 

ondervonden tijdens de lessen en/of repetities, of op heen- en 

terugreis, waarbij inbegrepen de te geven uitvoeringen tijdens 

demonstraties en wedstrijden. 

Over de gezondheidstoestand van de leerling - zeker in het geval van 

twijfel - dient u advies in te winnen bij uw huisarts voordat de 

leerling met de cursus begint.  JAVD kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor enige hieruit voortvloeiend risico's of gevolgen van het 

verzwijgen van lichamelijke klachten. 

Schade aan eigendommen van derden, inventaris of accommodatie 

wordt op de betrokkene verhaald op grond van de wettelijke 

aansprakelijkheid. 

 

| I N F O R M A T I E O V E R D R A C H T | 

Het is niet toegestaan het lesmateriaal van JAVD te gebruiken voor 

optredens elders. 

Er mag geen beeld- of filmmateriaal van lessen, demonstraties 

en/of wedstrijden zonder toestemming van JAVD op internet (bijv. 

YouTube, Twitter, Facebook, Instagram) worden geplaatst. 

Voor publicitaire doeleinden kunnen foto’s en filmmateriaal door 

JAVD worden gebruikt waar de leerling op te zien is. Indien u hier 

bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij het onderdeel 'opmerkingen' op 

het inschrijfformulier kenbaar maken. JAVD is niet aansprakelijk 

voor het handelen door derden in strijd met deze regel. 

Het is niet toegestaan voor derden om beeld- en filmmateriaal van 

JAVD voor privé of commerciële doeleinden te gebruiken. 

Informatie uit deze algemene voorwaarden en de website 

www.javddance.nl mag niet worden overgenomen, verveelvoudigd 

of op welke wijze dan ook worden verspreid zonder schriftelijke 

toestemming van JAVD. 

 

| S L O T B E P A L I N G E N | 

Indien er onduidelijkheden zijn of als een situatie zich voordoet die 

niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dan zal naar de 

geest van deze algemene voorwaarden worden gehandeld. 

Alle informatie over JAVD wordt zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, 

maar desondanks is het mogelijk dat er onjuistheden of 

onvolledigheden voorkomen. JAVD is niet aansprakelijk voor 

eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen. 

Dansstudio JAVD behoudt zich het recht de algemene voorwaarden 

en de informatie op de website www.javddance.nl zonder verdere 

kennisgeving te wijzigen. 

Via de website www.JAVDdance.nl en op schriftelijk verzoek zijn de 

algemene voorwaarden van JAVD altijd inzichtelijk. 

Buiten deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van 

toepassing. 
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