
Algemene voorwaarden 

DE DANSFORMULE 2019-2020 

Postadres: Amsterdamsestraatweg 564, 3553 EP Utrecht | www.dedansformule.nl | 

www.dedansformule.nl | 06-53791343 

jennifer@dedansformule.nl 

 

ALGEMEEN 

1. Inschrijving/lidmaatschap 

1.1 Na inschrijving is de ingeschrevene lid van De Dansformule 

1.2 Het lid gaat akkoord met het privacy statement van De Dansformule en de daarin beschreven 

wijze van omgaan met persoonsgegevens. Het privacy statement is te vinden op de website van De 

Dansformule. 

1.3 Lessen kunnen niet ingehaald worden in een andere les. 

1.4 Bij minder dan 5 aanwezige kinderen voor een les behouden wij ons het recht voor de les te laten 

vervallen. 

1.5 Tijdens de les mogen de ouders niet in de zaal aanwezig zijn om bij hun kind te blijven of om naar 

de les te kijken, met uitzondering van de door ons aangekondigde kijklessen. 

1.6 In overleg met de docent mogen vriendjes en vriendinnetjes mee voor een proefles. Per les zijn 

dit max. 2 kinderen (m.u.v. speciale acties). 

 

2. Korting 

2.1 Op het abonnement kan een korting van toepassing zijn. Korting wordt verrekend op de 

toekomstige afschrijvingen en niet op al betaalde abonnementskosten. 

2.2 Voor U-pas korting of studentenkorting is het tonen van een geldige U-pas of studentenpas 

noodzakelijk. Een kopie hiervan bewaren wij voor onze administratie. De korting wordt verwerkt per 

mail. 

2.3 De korting vanwege een tweede gezinslid wordt verwerkt na controle van het eerste 

abonnement aan de balie. Gezinskorting geldt alleen voor het 2e (of 3e, of 4e) gezinslid dat een 

abonnement afsluit. 

2.4 De korting komt te vervallen op het moment dat het extra gezinslid zich uitschrijft. 
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3. Abonnement, automatische incasso en opzeggen 

 

3.1 Het afgesloten abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

3.2 Opzegging dient vóór onderstaande data ingediend te worden: 

- 1 sep 

- 1 dec 

- 1 maart 

- 1 juni 

 

3.2 Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso stopgezet met inachtneming 

van 1 maand opzegtermijn en de looptijd van het abonnement. 

3.2.1 Opzegging van een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, per brief of e-mail aan: 

jennifer@dedansformule.nl 

3.3 De kosten van het lidmaatschap worden d.m.v. een door u af te geven machtiging maandelijks 

automatisch van uw rekening afgeschreven. 

Betaling van het lidmaatschap kan alleen geschieden via automatische incasso (behalve wanneer 

gebruik wordt gemaakt van het 

Jeugdcultuur-/Sportfonds- of U-pas budget of vooruit wordt betaald). 

3.3.1 De incasso vindt plaats rond de 24e van de maand. Het lid dient voor een probleemloze 

betaling van de contributie zorg te dragen. Indien het niet mogelijk blijkt het verschuldigde bedrag te 

incasseren, kunnen wij, per niet-geïncasseerd bedrag, stornokosten ter hoogte van €10,- in rekening 

brengen en het lid de les ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. 

3.3.2 Het abonnement wordt per periode vooruit betaald. Er vindt geen restitutie plaats. 

3.4 De Dansformule behoudt zich het recht voor tarieven en algemene voorwaarden eenzijdig te 

wijzigen en tevens om jaarlijks een prijsverhoging door te voeren ten aanzien van alle 

lidmaatschappen volgens de indexering van het CBS. De Dansformule maakt één maand 

voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar. Indien de wijziging een 

verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na 

bekendmaking schriftelijk per aangetekend schrijven te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt 

één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst. 

 

 

 

 

 



 

4. Huisregels 

4.1 De Dansformule kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, diefstal en 

vernieling van eigendommen van leden. 

4.2 Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig raden wij je aan vooraf een arts te raadplegen. 

4.3 Houd de kleedkamers netjes, deze worden ook gebruikt door andere groepen. 

4.4 De choreografieën die binnen De Dansformule worden gegeven, zijn eigendom van De 

Dansformule. Kopiëren van deze choreografieën is verboden. Wil je toch een keer gebruik maken van 

een De Dansformule-choreografie, vraag je hiervoor toestemming bij de docent(e). 

4.5 De Dansformule is gesloten op officiële feestdagen. Daarnaast behouden wij ons het recht om De 

Dansformule geheel of gedeeltelijk te sluiten in geval van onvoorziene omstandigheden. In geen van 

deze gevallen gaan wij over tot restitutie van contributie. 

 

 

 

 

 


