
 

 

Algemene voorwaarden Dan’s entertainment 
 

Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van 
Dan’s entertainment en de deelnemer aan een cursus, hierna: ‘cursist’. 

2. Dan’s entertainment heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te 
weigeren. 

3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de 
dansschool te houden aan de huisregels van Dan’s entertainment en/of aan de regels van de beheerder 
van de locatie van de dansschool. Bezoekers zijn verplicht de aanwijzingen die gegeven worden door of 
namens de dansschool op te volgen. Indien men zich aan de regels houdt of de aanwijzingen niet 
opvolgt, dan kan tot verwijdering worden overgegaan. 

4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. Dan’s entertainment is niet aansprakelijk voor letsel 
en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker of van 
andere bezoekers aan de dansschool. 

5. Voor verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van Dan’s entertainment of aan de 
dansschool is de cursist of bezoeker aansprakelijk, de schade wordt op hen verhaald. 

 

Inschrijving en betaling 

1. De inschrijving voor een cursus vindt mondeling, schriftelijk of via internet per e-mail plaats door 
aanmelding voor een cursus. Bij de aanmelding verstrekt de cursist alle personalia en geeft hij aan voor 
welke cursus hij zich aanmeldt. De overeenkomst geldt als gesloten indien Dan’s entertainment de 
aanmelding schriftelijk heeft bevestigd. 

2. Na bevestiging van aanmelding is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het 
volledige lesgeld dient uiterlijk voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij partijen 
schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen. 

3. Bij uitblijven van tijdige betaling van het cursusgeld kan de cursist niet aan lessen deelnemen. De 
cursist blijft echter wel het cursusgeld verschuldigd. indien de cursist in gebreke blijft het cursusgeld, 
dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen, geheel of 
gedeeltelijk te betalen, dan kan de cursist van verdere lessen uitgesloten worden en kan hem de toegang 
tot de dansschool worden ontzegd. Voorts is de cursist alsdan buitengerechtelijke incassokosten volgens 
de kantonrechterstaffel en wettelijke rente verschuldigd. 

4. Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet (langer) een cursus kan volgen, bestaat er geen recht 
op restitutie van het cursusgeld. 

5. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een 
cursus. 

6. Dan’s entertainment kan jaarlijks, per 1 september* van elk jaar, de prijs van een cursus aanpassen bij 
gestegen kosten en conform een algemeen bekende consumentenindex. 

7. Door inschrijving voor een cursus gaat de deelnemer akkoord met de Algemene voorwaarden 
van Dan’s entertainment en is hij gehouden deze volledig na te leven. 

8. Door ondertekening van de inschrijving gaat cursist akkoord met het privacy statement van Dan’s 
entertainment en de daarin beschreven wijze van omgaan met persoonsgegevens. Het privacy statement 
is te vinden op de website van Dan’s entertainment.** 

 

Cursus 

1. Dan’s entertainment kan een aangekondigde cursus annuleren, bijvoorbeeld indien er te weinig 
aanmeldingen zijn. Bij annulering door Dan’s entertainment voor de aanvang van de cursus ontvangt de 
cursist het betaalde lesgeld voor die cursus volledige terug. 

2. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van 
het aantal nog niet genoten lessen, de cursist heeft dan geen aanspraken op een hogere vergoeding. 

3. Dan’s entertainment is bevoegd, tijdens de looptijd van een cursus, bij bijzondere omstandigheden 
wijzigingen in de lestijden aan te brengen. 

4. De cursist kan deelname aan een doorlopende cursus opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te 
geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Indien de cursus een 
vooraf bepaald aantal lessen omvat, is opzegging door de cursist niet mogelijk. 

 

Aansprakelijkheid en gedrag 

1. Dan’s entertainment is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles dan wel de cursus te 
verwijderen, dit ter beoordeling van Dan’s entertainment. Dan’s entertainment is gerechtigd mensen die 



 

 

wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook 
indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus met een bepaald aantal lessen. In dat 
geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld. 

2. Het betreden van de dansschool, het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van Dan’s 
entertainment en vrijdansen, geschiedt geheel voor risico van de cursist. Dan’s entertainment en door 
haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor letselschade of andere schade door deelname aan 
lessen dan wel andere activiteiten van Dan’s entertainment of als gevolg van verblijf in de dansschool of 
op het terrein van de dansschool. 

3. Dan’s entertainment is niet aansprakelijk gesteld voor verloren gegane of beschadigde zaken, zoals bij 
diefstal. De cursist is verplicht vermissing of diefstal bij Dan’s entertainment te melden teneinde voor 
de toekomst passende maatregelen te kunnen treffen. 

4. Bezoekers die zaken van Dan’s entertainment of van de dansschool hebben beschadigd, zijn gehouden 
deze schade volledige aan betrokkene te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is 
toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk. 

5. De cursist en bezoeker zijn verplicht de gedragsregels die Dan’s entertainment hanteert na te leven. 

 

Ziekte en afwezigheid 

1. Bij ziekte / afwezigheid van de docent ontvangt de cursist (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen 
lessen per SMS en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de cursist 
ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste 
gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk 
zijn dan vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee 
lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar. 

2. Indien de cursist verhinderd is, dient hij Dan’s entertainment daarover te informeren per e-mail of per 
telefoon. Bij verhindering van de cursist vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. 

3. De cursist kan in de gelegenheid gesteld worden een door overmacht (ziekte) opgelopen achterstand in 
te halen. Daartoe zal Dan’s entertainment deze mogelijkeheid bespreken** met de cursist. Buiten 
aangetoonde overmacht wordt deze mogelijkheid niet geboden. 

4. Dan’s entertainment kan de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Gegronde redenen 
zijn in ieder geval langdurige ziekte van de docent en andere vormen van overmacht. Vindt annulering 
tijdens de cursus plaats dan heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld naar rato van het 
aantal nog niet genoten lessen, tenzij Dan’s entertainment een passend alternatief aanbiedt. 

 

Overige verplichtingen 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursussen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” 
door de cursisten, hier is de tariefstelling op afgestemd. 

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde 
tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten 
aanwenden. 

3. Bij overtreding van het hiervoor genoemde verbod verbeurt de cursist aan Dan’s entertainment, zonder 
dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 450,- per overtreding en 
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 10.000,-. Deze bepaling laat 
onverlet de bevoegdheid van Dan’s entertainment een verdere schadeclaim van de dansschool en/of 
derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten, in welk 
geval de boete in mindering op de hogere schade strekt. 

 

Slotbepaling 

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, bij geschillen is de rechter te Assen tot 
oordelen bevoegd. 

2. Ingeval de cursist minderjarig is worden de verplichtingen namens hem tevens aanvaard door zijn ouder 
of voogd. 

3. deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel 

 

 

*gewijzigd per 1 juli 2019 

** toegevoegd per 1 juli 2019 


