Artikel 1 – Definities
1.1 Elle Dansé: eenmanszaak, gevestigd te Ommen, Hardenberg, Wijhe en Raalte en ingeschreven het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62351389.
1.2 Leerling: ieder natuurlijk persoon door wie/namens wie het digitale inschrijfformulier is geaccordeerd heeft
zich ingeschreven voor de danslessen van Elle Dansé.
1.3 Lessenovereenkomst: de overeenkomst tussen Elle Dansé en de Leerling of diens ouder/voogd, waarbij Elle
Dansé zich verplicht stelt een dansles te verzorgen en de Leerling of diens ouder/voogd zich verplichten die
danslessen te betalen.
1.4 Periode: de periode van september tot en met juni, waarin danslessen worden gegeven.
1.5 Danslessen: de lessen welke gedurende een vooraf bepaalde periode gegeven worden door Elle Dansé,
waarin het behalen van 4 doelen centraal staat. Te weten:
- cognitief leerdoel
- sociaal affectief leerdoel
- technisch leerdoel
- motorisch leerdoel
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden Dansschool Elle Dansé zijn van toepassing op alle afspraken/overeenkomsten
welke zijn getroffen tussen de Leerling en Elle Dansé.
Artikel 3 – Lessenovereenkomst
3.1 De lessenovereenkomst komt tot stand zodra de Leerling of diens ouder/voogd het inschrijfformulier van Elle
Dansé, ten aanzien van de betreffende dansles, digitaal invult.
3.2 De lessenovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en kan alleen door schriftelijke opzegging
worden beëindigd. De lessenovereenkomst kan 2 keer per Periode worden ontbonden. Te weten:
- vóór 31 december, de maand januari mogen er nog lessen worden gevolgd.
- vóór 31 juni, de Periode is afgelopen en het volgende seizoen zullen er geen Danslessen meer aangeboden
worden.
3.3 Elle Dansé behoudt zich het recht voor om de dansles te annuleren ingeval het aantal Leerlingen voor de
betreffende dansles lager is dan drie.
3.4 Iedere discipline heeft een lesomschrijving. De lesomschrijvingen zijn te vinden op de website van Elle Dansé:
www.elledanse.nl.
3.5 Elle Dansé behoudt zich het recht voor om de Leerling of diens ouder/voogd na de inschrijving om een geldig
legitimatiebewijs te vragen.
3.6 Tussentijdse beëindiging van de lessenovereenkomst is mogelijk zoals omschreven in artikel 3.2.
3.7 De uit de lessenovereenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.8 Elle Dansé heeft het recht de Leerling de toegang tot een les te ontzeggen indien de Leerling zich niet houdt
aan de huisregels (artikel 5) van dansschool Elle Dansé.
3.9 Elle Dansé behoud zich het recht om de algemene voorwaarden, indien noodzakelijk, aan te passen en dient

deze gelijk op de website te plaatsen zodat de leerling weet waar deze aan toe is.
Artikel 4 – Betaling Danslessen
4.1 Het voor de danslessen verschuldigde lesgeld staat vermeld in de mail voorafgaand aan de automatische
incasso opdracht en is tevens terug te vinden onder tarieven op de website van Elle Dansé: www.elledanse.nl.
4.2 Leerlingen die zich voor het eerst inschrijven voor een dansles, betalen eenmalig € 20,- inschrijfgeld.
4.3 Betaling geschiedt middels automatische incasso en treft deels vooruitbetaling.
4.4 Er zal geïncasseerd worden binnen de gestelde betalingstermijnen. De betalingstermijnen zijn:
- 1 oktober termijn 1
- 1 januari termijn 2
- 1 april termijn 3
- 1 juli termijn 4
4.5 Per termijn wordt er voor 9 danslessen betaalt. De kosten worden verspreidt over 12 maanden, terwijl de
danslessen plaatsvinden van begin september tot en met eind juni.
4.6 Indien een Leerling later instroomt wanneer het lessenaanbod al is begonnen, betaald de Leerling de
danslessen vanaf het moment dat hij/zij is ingestroomd.
4.7 Indien een Leerling later instroomt wordt alleen de eerste incasso op een andere datum in gang gezet. De
overige incassodata lopen gelijk met de betalingstermijnen die dansschool Elle Dansé hanteert.
4.8 Het is mogelijk om 2 keer per dansseizoen op te zeggen, zie artikel 3.2. U bent echter wel een half jaar (18
danslessen), verschuldigd aan dansschool Elle Dansé. Als u eerder stopt met de danslessen worden deze niet in
mindering gebracht op de factuur.
4.9 Een Leerling die een 2e uur les volgt kan 20% korting krijgen op het uur met de laagste prijs. Artikel 5 –
Aansprakelijkheid
5.1 De Leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt de
aanwijzingen van de docent(e) van Elle Dansé volledig op eigen risico.
5.2 Elle Dansé is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, ziekte, handicap of andere
beperking van de Leerling, dan wel voor de oorzaak of het gevolg ervan.
5.3 Bezoek aan de danslessen is geheel op eigen risico. Elle Dansé is niet aansprakelijk voor schade of
gevolgschade door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van de leerling.
Artikel 6 – Algemeen
6.1 Elle Dansé heeft het recht om altijd de locatie en docent te veranderen.
6.2 Elle Dansé heeft het recht om Leerlingen weigeren als ze niet voldoen aan de voorgeschreven
kledingvoorschriften.
6.3 Elle Dansé is gesloten in de maanden juli en augustus, met schoolvakanties en feestdagen. 6.4 Elle Dansé
heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnames te maken van lessen, cursussen, workshops, optredens en
activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze foto- en video-opnames worden gezien als een
registratie van artistiek belang en kunnen ingezet worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en
promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden dus niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom ook geen
sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door Elle Dansé onverminderd gepubliceerd
worden, met uitzondering van buitengewone omstandigheden, zoals getuigenbeschermingsprogramma’s.
Uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt als hiertoe schriftelijk een verzoek bij Elle Dansé is ingediend. Elle
Dansé beoordeelt, behoudens gerechtelijke uitspraken, of het verzoek kan worden uitgevoerd.
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