Algemene Voorwaarden Dance4fit, periode september 2021 / juli 2022.
De lessen
a.Dance4fit seizoen : lesperiode van 30 augustus 2021 t/m 25 juni 2022b. Het is mogelijk 1 gratis proefles te volgen
Voor een 2e proefles betaalt u 5€ (daarna maakt u de keuze om wel of niet lid worden)
c. Wanneer u 1 of meerdere lessen heeft gemist, kunt u in overleg de les(sen) inhalen binnen de
betreffende maand of de eerstvolgende maand

2.kleding en schoeisel
Tijdens de lessen dragen we voorgeschreven leskleding zie website

3.Inschrijving / Uitschrijving
a Degene die de cursusovereenkomst & incasso-machtiging aangaat, is de verantwoordelijke.
Hiervoor dient u het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.
b U kunt per maand opzeggen.
Opzeggen vooraf de 1e van de maand.
U betaalt daarna nog 1 kalendermaand contributie (opzegging is definitief na ontvangst bevestiging
van dance4fit)
c. Uitschrijving
Middels een mail naar :info@dance4fit of post aan: Dance4fit, p/a M.Y. de Pagter, Koningsberg 61,
6865NS, Doorwerth.

3.Contributie –
U betaalt 1 malig inschrijfgeld van € 15.
Het inschrijfgeld wordt gelijktijdig met de eerste incasso van uw rekening af geschreven )
De contributie wordt vooraf de 1 van de maand van uw rekening afgeschreven.
( Er worden 11 maand termijnen geincasseerd september t /m juli )
-(Vakanties en vrije dagen zijn in het lesgeld verrekend.)

4.Opschorten van betaling bij overmacht of ziekte; In geval van ziekte of andere overmacht
(vakanties vallen hier niet onder). is tijdelijk opschorten van de betaling mogelijk ( gedurende het
lopende seizoen). Hiertoe dient de verantwoordelijke een schriftelijk verzoek in te dienen .Binnen
een week na de ontstane situatie. Per mail: bij info@Dance4fit.nl of per post aan Dance4fit, p/a M.Y.
de Pagter, Koningsberg 61, 6865NS, Doorwerth. Na ontvangst van de schriftelijke melding zal er nog

1 hele kalendermaand contributie worden geind daarna wordt de incassobetaling stop gezet. Vooraf
terugkomst dient de cursist zich weer te melden .De 1e maand van terug komst wordt er geen
contributie gerekend vanaf de tweede maand van terugkomst zal de incasso van de lessen worden
hervat (gedurende het lopende seizoen)
Mocht de cursist binnen het desbetreffende lopende seizoen niet terug komen wordt zij / hij
uitgeschreven per einde (desbetreffende) dansseizoen. Zij / hij zal zich in het nw dansseizoen
opnieuw moeten inschrijven. (Men is dan geen inschrijfgeld verschuldigd)(

5.Niet-tijdige betaling. Indien de automatische maandbetaling, incasso geweigerd is of is terug
genomen, dient Uzelf de betaling te realiseren voor de 10e van de maand via rekening nummer:
NL49 INGB 0003 152123, ten name van Dance4fit, M.Y de Pagter. daarna, ontvangt U een factuur
waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met € 4,00 aanmaningskosten.

6.Aansprakelijkheid: Dance4fit is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of andere
schade, die een cursist kan overkomen. Deelname aan de lessen geschiedt voor eigen risico.

7.Publicaties / Copyrights; Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf, gebruik
te maken van foto-, film-, web- en lesmateriaal betrekking hebbend op Danc4fit , ten behoeve van
publicaties en gebruik door derden. Dit geldt ook voor sociale web-media, zoals Facebook, Instagram
en Twitter.

7a.Op het inschrijfformulier kunt toestemming geven voor het gebruik van foto’s en
video’s die door Dance4fit zijn gemaakt, voor onderstaande onderdelen:
 De (digitale) nieuwsbrief van Dance4fit.nl
 Op reclamefolders van Dance4fit  Op sociale media accounts van Dance4fit
 Op de website van dance4fit: www.Dance4fit.nl

8. ten aanzien van het privacy beleid (zie informatiebrief privacy beleid van Dance4fit en de
website www.Dance4fit.nl ).

leslocaties periode 30 augustus 2021 t/m 17 juli 2022
-Wageningen

dinsdag & donderdag

-ACE handboogschietveld: Hollandse weg 328
-(Dansstudio Nudepark 73-3-5 )

-Renkum

woensdag & vrijdag

De Doelum multifunctioneel sportcentrum , Hoogenkampseweg 45

-Oosterbeek
Parkflat Valkenburcht, Valkenburglaan Oosterbeek
www.dance4fit.nl
mail: info@dance4fit.nl
mobiel:0620943702

donderdag

