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De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met iedere inschrijving en 

deelname bij Dansstudio A&A. Deze voorwaarden dienen goed doorgelezen te 

worden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met info@dansstudio-

aena.nl of via 06 83 108 513.  

 

VAKANTIES & FEESTDAGEN 

▪ Tijdens de schoolvakanties en feestdagen geeft Dansstudio A&A geen les.  

 

BEREIKBAARHEID 

▪ Dansstudio A&A is voor informatie, vragen en dergelijke het best bereikbaar via 

de mail.  

▪ Postadres: Gavelaan 1, 9828 PK, Oostwold  

 

INSCHRIJVING & BETALING GROEPSLESSEN 

▪ Nieuwe deelnemers kunnen eenmalig een proefles volgen. Om aan de 

eerstvolgende les te kunnen deelnemen, dient een ingevuld en ondertekend 

inschrijfformulier te worden ingeleverd. Het inschrijfformulier is tevens een 

machtigingsformulier voor automatisch incasso van het abonnements- of 

rittenkaartgeld.  

▪ Bij het volgen van een losse les dient het lestarief van € 10,00 contant en gepast 

voorafgaand aan de les bij de desbetreffende docent te worden voldaan.  

▪ De 10-rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.  

▪ Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00. Dit bedrag wordt met het eerste incasso 

verrekend.  

▪ De automatische incasso is rond de 28ste van iedere maand 

▪ Zonder opzegging wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.  

▪ Alle door Dansstudio A&A te maken kosten voor inning van achterstallige 

abonnementsgelden zijn voor rekening van de deelnemer of diens gezag houder.  
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LESSEN 

▪ Dansstudio A&A kan de samenstelling van groepen wijzigen. De samenstelling is 

afhankelijk van het aantal deelnemers, leeftijd en dansniveau.  

▪ Dansstudio A&A kan een les annuleren, lesdagen en/of –tijden wijzigen.  

▪ Indien een les door overmacht geen doorgang kan vinden, geeft Dansstudio A&A 

dit zo spoedig mogelijk door aan de deelnemers. De les zal op een ander moment 

worden ingehaald of vervangen worden door een invaldocent.  

▪ Een gemiste les kan in overleg op een andere leslocatie worden ingehaald.  

▪ Bij verhindering van deelnemers vindt geen restituties van abonnements- of 

rittenkaartgelden plaats, mits hier een geldige reden voor is en Dansstudio A&A 

hier tijdig over is geïnformeerd.  

 

UITSCHRIJVING 

▪ Opzegtermijn is één maand.  

▪ Uitschrijven kan alleen schriftelijk. Het uitschrijfformulier is per mail 

info@dansstudio-aena.nl op te vragen.  

 

AANSPRAKELIJKHEID  

▪ Dansstudio A&A en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 

eventuele schade, opgelopen blessures of letsel als gevolg van de lessen.  

▪ Blessures, zwangerschap of andere lichamelijke/psychische klachten die van 

invloed zijn op de lesbeoefening dienen voor de les kenbaar te worden gemaakt 

aan de docent.  

▪ Dansstudio A&A is niet aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal van 

eigendommen. Waardevolle spullen kunnen aan het begin van de les ingeleverd 

worden.  

 

HUISREGELS 

▪ Om te voorkomen dat de deelnemers tijdens de lessen worden afgeleid, is het 

niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de deelnemers zelf 

m.u.v. proef- en kijklessen.  

▪ Deelnemers mogen niet voor lestijd de dansruimte binnenkomen, tenzij de docent 

anders aangeeft.  

▪ Bij afwezigheid graag een melding per sms, WhatsApp of email.  

▪ Deelnemers die na afloop van de les op een ouder/gezaghouder moeten 

wachten, melden zich bij de docent en wachten in de dansruimte.  

▪ Laat de dans- en kleedruimte netjes achter.  
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