
	 	 	 	 	 	 	 	 Algemene voorwaarden 

Definities 
Beatz DanceStudio, welke onder nummer KvK 69700486 is ingeschre-
ven in het handelsregister, hierna te noemen “BDS”. 

Cursist: De natuurlijke persoon die een les-overeenkomst met BDS 
heeft gesloten, al dan niet met tussenkomst van diens wettelijke verte-
genwoordiger, hierna te noemen “cursist”.


Algemeen deel

1. Toepassingsgebied: 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, 
toezeggingen en overeenkomsten met cursisten met betrekking tot het 
(doen) verrichten van diensten van BDS, een en ander in de ruimste zin 
van het woord. 


2. Doorhalingen en/of wijzigingen in de overeenkomst 

Doorhalingen en/ of wijzigingen in de overeenkomst en/of deze voor-
waarden zijn alleen geldig indien zij door beide partijen zijn geparafeerd. 


3. Relatieve en absolute bevoegdheid van de Nederlandse Rechter 

Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlandse Recht van toe-
passing. Alle geschillen betreffende een overeenkomst zullen door par-
tijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
in het arrondissement Midden-Nederland


4. Geschil is geen aanleiding tot opschorting betalingsverplichting 

Het bestaan van enig geschil zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot op-
schorting van enige betalingsverplichting, terwijl de cursist evenmin een 
beroep openstaat op korting, verrekening of dergelijke. 


5. Aanbiedingen zijn vrijblijvend 

Alle aanbiedingen van BDS, zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst 
met BDS komt eerst tot stand wanneer een overeenkomst schriftelijk is 
bevestigd. 


6. Prijzen exclusief Omzetbelasting

Tenzij anders vermeld zijn alle prijsnoteringen exclusief btw, welke af-
zonderlijk in rekening zal worden gebracht. Op het moment van depo-
nering van deze algemene voorwaarden is les in dansante vorming aan 
kinderen onder de 21 jaar vrijgesteld van omzetbelasting. 
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7. Tussentijdse prijsverhoging 

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van 
offerte c.q. opdrachtbevestiging geldende prijzen. BDS behoudt zich 
het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte c.q. op-
drachtbevestiging en het moment waarop de uitvoering van een over-
eenkomst is beëindigd prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoor-
beeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, prijzen 
van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen 
kosten etc. deze verhogingen aan de cursist in rekening te brengen. 

Ingeval van een tussentijdse prijsverhoging heeft de cursist het recht 
om de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking schriftelijk per 
e-mail via info@beatzdancestudio.nl te ontbinden. Dit laatste geldt ech-
ter niet indien BDS tot de prijsverhoging krachtens wetsbepaling ver-
plicht is. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar 
maken van de nieuwe tarievenlijst. 


8. Coulance/geen rechtsverwerking 

Indien BDS uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in 
eerste instantie jegens cursist geen beroep doet op enige toepasselijke 
bepalingen van deze algemene voorwaarden, verliest BDS daarmee niet 
het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetref-
fende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van 
deze algemene voorwaarden te doen. 


9. Kosten van invordering

Bij niet tijdige of onvolledige betaling van een factuur zijn de kosten van 
invordering, alsmede alle kosten in en buiten rechte voor rekening van 
de cursist. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal € 
40,--. Indien het in de overeenkomst vermelde bedrag meer dan € 600,-
- beloopt, bedragen in geval van niet-tijdige of onvolledige betaling de 
buitengerechtelijke kosten 15% daarvan, en is de over het nog te beta-
len bedrag 1,5% rente per kalendermaand of gedeelte daarvan ver-
schuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment der verschul-
digdheid. 


10. Ingebrekestelling

Indien een cursist aanleiding heeft te mogen stellen dat BDS zich niet 
aan de bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst ge-
houden heeft, zal eerstgenoemde hiervan zo spoedig mogelijk, doch ui-
terlijk binnen 5 dagen, per e-mail via info@beatzdancestudio.nl melding 
maken aan BDS.
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11. Intellectuele eigendom (auteursrecht) 

Rechten op door BDS ontwikkelde (les-) methoden, choreografieën en 
andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan BDS. Kopië-
ren van de choreografieën is verboden. Indien een cursist toch gebruik 
wil maken van een choreografie van BDS dient deze hiervoor vooraf-
gaand toestemming aan de docent te vragen.


Aansprakelijkheid 

12. Aansprakelijkheid voor zaken 

BDS is ten opzichte van cursisten niet aansprakelijk voor verlies of dief-
stal van of schade aan zaken welke aan cursisten toebehoren en die 
voor, na of tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activitei-
ten van BDS in kleedruimten en dergelijke worden achtergelaten. 

Schade aan eigendommen van BDS of derden die het gevolg is van het 
niet opvolgen van aanwijzingen van leiding of personeel, komt voor re-
kening van degene die de aanwijzingen niet heeft opgevolgd en als ge-
volg waarvan de schade is ontstaan.


13. Letselschade 

Deelname aan activiteiten van BDS geschiedt geheel op eigen risico. 
Naar eigen inzicht dient een cursist voorafgaand aan het volgen van een 
cursus en/of les een arts te raadplegen.

BDS is ten opzichte van cursisten slechts aansprakelijk voor letselscha-
de opgelopen tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activi-
teiten van BDS voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 
BDS deze schade dekt, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. 


Inschrijving/cursusperiode/lessen  
14. Kosten

Nieuwe cursisten betalen aan BDS € 20,- inschrijfgeld. Na inschrijving is 
de cursist lid van BDS. De door de cursist afgesloten cursus is per-
soonsgebonden en niet overdraagbaar. De aan de cursus verbonden 
kosten worden per periode vooruit betaald. Er vindt geen restitutie 
plaats. 

Voor kinderen tot 4 jaar bestaat mogelijkheid van een proefmaand. De 
kosten hiervoor bedragen € 40,- Deze kosten worden bij voortzetting 
van de lessen in mindering gebracht op de kosten van de resterende 
cursusperiode. 
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15. Cursus

Een cursus duurt vijf maanden (m.u.v. de zanglessen) en loopt van 1 
september van enig jaar tot 1 februari van het volgend jaar ofwel van 1 
februari tot de eerste zaterdag van de eerste week van juli. Een cursus 
wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van vijf maanden, 
tenzij één maand voor aanvang daarvan schriftelijke opzegging per e-
mail plaatsvindt via info@beatzdancestudio.nl. Dat betekent dat de op-
zegging vóór 1 augustus of vóór 1 januari schriftelijk kenbaar gemaakt 
moet worden. Een cursus is niet tussentijds opzegbaar.


16. Lesrooster 

Lessen zullen worden gegeven volgens een lesrooster dat BDS voor 
aanvang van een cursusjaar zal publiceren op haar website. 


17. De lessen

De lessen duren een klokuur, tenzij anders is vermeld. De lessen zullen 
door de docent naar eigen inzicht worden ingevuld en aangepast wor-
den aan het gemiddelde niveau van de groep. Het is mogelijk om tijdens 
het seizoen over te stappen naar een andere groep. BDS is gesloten op 
officiële feestdagen. U kunt hiervoor de website van BDS raadplegen. 
Tijdens schoolvakanties gaan de lessen niet door, uitzonderingen daar-
gelaten. Daarnaast behoudt BDS zich het recht voor de locaties van 
BDS geheel of gedeeltelijk te sluiten in geval van onvoorziene omstan-
digheden. In geen van deze gevallen gaat BDS over tot restitutie van 
cursuskosten. Bij minder dan 4 leerlingen zal ter keuze van de docent 
de les niet doorgaan of zal een halve les worden aangeboden.


18. Afzeggen bij verhindering

Cursisten worden verzocht zich tijdig af te melden indien zij verhinderd 
zijn een les te volgen. Afzegging door de cursist geeft geen aanleiding 
tot restitutie van lesgeld of ontbinding van de les-overeenkomst. 


19. Afzeggen wegens ziekte

Indien een cursist afzegt wegens ziekte geeft een dergelijke afzegging 
pas aanleiding tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst indien 
die ziekteperiode langer dan vier lesweken volgens rooster bedraagt, de 
zogenaamde wachtperiode. Restitutie zal dan plaatsvinden voor wat 
betreft de verdere cursuskosten na de wachtperiode. Ontbinding van de 
overeenkomst op verzoek van de cursist kan plaatsvinden na de 
wachtperiode. 
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20. Lesuitval

Indien lessen uitvallen wegens ziekte of een andere reden welke is op-
gekomen van de zijde van BDS dan zal BDS zich inspannen om een 
vervangende les worden aan te bieden. Het niet gebruik maken van 
deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. 
Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de cursist indien 
meer dan twee lessen per cursusperiode van 5 maanden zijn uitgeval-
len, recht op restitutie volgens een regeling welke door BDS in overeen-
komst is opgenomen of welke is gepubliceerd in een brochure of op de 
website van BDS. Bij gebreke van een dergelijke regeling heeft de cur-
sist recht op restitutie van het lesgeld per overeengekomen periode ge-
deeld door het aantal lessen over die periode volgens rooster. 


Persoonsgegevens  
21. Privacy statement

De cursist gaat akkoord met het privacy statement van BDS en de daar-
in beschreven wijze van omgaan met persoonsgegevens. De laatste 
versie van het privacy statement is te vinden op de website van BDS.


22. Film, foto of geluidsopnames

Tijdens de danslessen worden er regelmatig filmopnamen gemaakt van 
de choreografieën. Deze filmpjes zullen op het Facebook, Tiktok -en/of 
Instagram account van BDS geplaatst worden. Wanneer de wettelijke 
vertegenwoordigers van de cursist niet willen dat de cursist aan deze 
filmpjes meewerkt, kan dat per email worden aangeven. De betreffende 
cursist zal dan niet gefilmd worden. Cursisten - en voor zover aan de 
orde hun wettelijke vertegenwoordigers - zullen vooraf geïnformeerd 
worden wanneer er gefilmd wordt in de les. 
Het is zonder toestemming van de leiding van BDS niet toegestaan film, 
foto of geluidsopnames te maken tijdens lessen en of optredens en 
dergelijke, tenzij deze zijn bestemd voor eigen gebruik of op social me-
dia ten behoeve van niet-commerciële doeleinden.


Huishoudelijk reglement 

1. Aanwijzingen van personeel opvolgen

Cursisten zijn tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activi-
teiten van BDS gehouden om de aanwijzingen van de leiding of het per-
soneel van BDS op te volgen. 

Indien een cursist zich naar het oordeel van de leiding van BDS zodanig 
gedraagt dat dit gedrag gevaar oplevert of de orde in de lessen ver-
stoort dan kan de docent de cursist de toegang tot de lessen en/of de 
lokalen ontzeggen. Een dergelijke maatregel geeft geen aanleiding tot 
restitutie van lesgeld of ontbinding van de les overeenkomst. 
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2. Huisregels

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

Cursisten en/of hun wettelijke vertegenwoordigers dienen zich bij aan-
wezigheid op de locaties van BDS, in het bijzonder tijdens lessen en 
uitvoeringen naar behoren te gedragen. Indien een en ander naar oor-
deel van de docent en/of de directie van BDS niet het geval is, kan de 
betreffende cursist en/of haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) wor-
den verzocht om de danszaal dan wel de locatie te verlaten.

Plaats fietsen in het fietsenrek en niet voor de ingang van het gebouw, 
tegen het hek of op de parkeerplaatsen. Indien de fietsenrekken vol zijn, 
dienen fietsen geplaatst te worden in één van de fietsenrekken in de 
straat.

Het is niet toegestaan tassen of eten mee de zaal in te nemen. Waarde-
volle spullen kun je in een locker in de kleedkamer plaatsen. Mobiele te-
lefoons dienen uit/stil te staan. 

Tijdens de les mogen er geen ouders in de zaal aanwezig zijn. Dat is wel 
toegestaan in de lounge en voor het kijkraam of aan het einde van de 
les als de docent dat aangeeft.


Opgemaakt op 1 december 2020
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