Algemene Voorwaarden DansCentrum Wijgers (*Huisregels m.i.v. 15 maart 2020)
*Handelsnamen: DansCentrum Wijgers™2015 en LaBlast® Centre Wijgers™2020
*Revisie Huisregels: 15 maart 2020 mede n.a.v. Covid-19

Artikel 1. Algemeen
1.1.

Iedere cursist en passant bij DansCentrum Wijgers | LaBlast® Centre Wijgers, hierna te noemen
handelsnamen van eigenaar, wordt geacht vooraf notitie genomen te hebben van deze huisregels. Deze
documentatie wordt gepubliceerd op o.a. het prikbord bij de entree en is online te downloaden via de website
www.dc-wijgers.nl

1.2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of
werkzaamheden van eigenaar, en de afnemer van de cursus, hierna te noemen cursist en/of contractant voor
de overige activiteiten/werkzaamheden, hierna te noemen passant(en).

1.3.

Afspraken tussen eigenaar en cursist/klant komen ten alle tijden voort uit een bindende ‘Overeenkomst tot
Opdracht’ zoals deze in de Nederlandse wetgeving wordt omschreven.

1.4.

Cursisten en passanten van (*zie handelsnamen) dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de
aanwijzingen van de eigenaar dan wel de daartoe, door de eigenaar, aangewezen personen.

1.5.

De eigenaar is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen
houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, uit (*zie handelsnamen) te (laten) verwijderen. De eigenaar
is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit (*zie handelsnamen) verwijderd zijn, de toegang tot het
pand en belendende percelen te blijven weigeren, ook als dit gaat om een cursist/passant met een nog
geldende ‘overeenkomst tot opdracht’. In dit geval bestaat er voor cursist/passant ook géén recht op restitutie.

1.6.

De eigenaar heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot het pand en belendende
percelen behorende tot (*zie handelsnamen) te weigeren.

Artikel 2. Inschrijven
2.1.

Voor het moment van inschrijving dient cursist zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag en het
aantal lessen. Ook dient cursist zich te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de evt. betalingstermijn(en).

2.2.

Door schriftelijke inschrijving voor een danscursus, verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele
cursus te voldoen. Indien cursist om wat voor een reden dan ook, niet langer de cursus wil of om niet
medisch dwingende redenen kan volgen, bestaat er géén recht op restitutie (een gedeelte van) het
resterende cursusgeld. Eventuele overeen te komen restitutie van inmiddels betaalde cursusgelden worden
altijd uitgekeerd minus de ‘redelijk & billijke onkosten’ gemaakt door (*zie handelsnamen).

2.3.

Cursist schrijft zich in voor een gehele cursus. Verzuimde lessen door de cursist worden nooit gerestitueerd.
In overleg met de eigenaar kunnen evt. de gemiste lessen worden ingehaald. In uitzonderlijke gevallen
kunnen verzuimde lessen evt. en alleen in overleg in een volgend lesseizoen worden ingehaald, dit in besluit
van de eigenaar of is bij hoge uitzondering art. 2.2. van toepassing.

2.4.

Het inschrijfformulier dient geheel ingevuld te worden en ondertekend. Een inschrijving door cursist is strikt
persoonlijk en niet overdraagbaar. In verband met de AVG-privacy wet worden inschrijfformulieren niet
gedigitaliseerd, en na afloop van het lesseizoen vernietigd door de eigenaar.

2.5.

Minderjarige kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor
deelname aan een danscursus. Ouder(s)/Verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de
hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden (huisregels). Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk
voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Cursus
3.1.

De eigenaar is bevoegd, ook tijdens een cursus, wijzigingen in de lestijden aan te voeren om voor haar
dwingende redenen of bij onmacht.

3.2.

Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website www.dc-wijgers.nl. Door
overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie. Eigenaar streeft
daarbij altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

3.3.

Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de eigenaar, wordt de les indien mogelijk verzorgd door een
vervanger. Indien er géén vervanger beschikbaar blijkt zullen les(sen) worden geannuleerd en zullen deze
worden ingehaald op een nader, door de eigenaar te bepalen, dag of tijd.

3.4.

De eigenaar mag de cursus annuleren als daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn.
Daarbij kan onder meer gedacht worden aan uitbraak van een epidemie/pandemie (Covid 19), te weinig
cursisten, langdurige ziekte etc. In geval van annulering door de eigenaar voor aanvang van de cursus heeft
de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld met inhouding van redelijke loon & onkosten
‘gemaakt’ door de eigenaar. Voor de periode van 15 maart t/m 31 december 2020 staan de redelijke loon &
onkosten op 21 procent van het totaal te restitueren lesgeld. Dit wordt in altijd mindering gebracht op de
uiteindelijke restitutie. Vindt annulering plaats tijdens de cursus, dan wordt de restitutie naar rato van het
aantal nog niet genoten lessen vergoed aan cursist met inhouding van bovenstaand percentage ‘gemaakte’
redelijke loon & onkosten.

3.5.

Een dansles gemist door kortstondige ziekte van een cursist kan worden ingehaald in dezelfde week
(training les op Donderdagavond), dan wel tijdens de eerst opvolgende lesweek indien er een tweede groep is
van hetzelfde of enigszins vergelijkbaar lesniveau.

3.6.

Bij langdurige ziekte van een cursist (mits gemeld bij de eigenaar) kan in overleg met de eigenaar worden
gekeken naar een voor beide partijen passende oplossing om de achterstand in te halen. Dit kan eventueel en
alleen in goed overleg met de eigenaar in de vorm van privélessen waarbij altijd het lestarief verhoudingsgewijs 1:2 wordt toegepast. Oftewel 1 privéles van 60 minuten staat gelijk aan 2 clublessen van 75 minuten
per danspaar. Dit geldt niet, per persoon, en niet voor afwezigheid zonder opgaaf van een geldige reden.

3.7.

De eigenaar heeft het recht cursisten/passanten zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan
een cursus, privéles, activiteit georganiseerd door (*zie handelsnamen) zelf of activiteit georganiseerd voor
passanten door (*zie handelsnamen), of een wedstrijddeelname onder naam van (*zie handelsnamen).

3.8.

De ‘overeenkomst tot Opdracht’ beëindigt zich onmiddellijk na een laatste les van de door cursist gekozen
clubles, cursus, privéles, LaBlast® periode etc. Cursist kan na afloop van iedere cursusperiode/lesseizoen
opnieuw een keuze maken voor deelname aan, uit het aanbod van de eigenaar voor een evt. vervolgcursus.

3.9.

Concurrentie, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen eigenaar en cursist is alle cursusinhoud
en choreografieën van (*zie handelsnamen) en (*m.u.v. de Basics Ballroom by Alex Moore en Basics Latin by
Walter Laird) uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het
cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van diens cursus op enigerlei
commercieel aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt
de (voormalig) cursist aan de eigenaar van (*zie handelsnamen) zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is
vereist, een direct opeisbare boete van € 1500,00 per overtreding, en voor iedere dag dat de overtreding
voortduurt. Deze bepaling laat onverlet, de bevoegdheid van de eigenaar van (*zie handelsnamen) om
verdere schade te vorderen.

Artikel 4. Betalingen
4.1.

Alle betalingen dienen tenzij anders overeengekomen voldaan te zijn op de vooraf aangegeven termijn.
Termijnbetaling worden alleen in overleg en na goedkeuring door de eigenaar geaccepteerd. Bij een akkoord
van de eigenaar dienen cursusgelden altijd en uiterlijk binnen het maximaal aantal van 3 termijnen volledig
voldaan te zijn. Afhankelijk van de voortgang met alle Covid-19 restricties en een kans op een evt. herhaalde
Lockdown, kan eigenaar besluiten om lesgelden/cursusgelden ‘tijdelijk’ per les te incasseren van de cursist.
Hierin beslist de eigenaar. Cursisten blijven wel voor de gehele cursusbetaling verantwoordelijk als de lessen
doorgang kunnen blijven vinden en (*zie handelsnamen) haar deuren niet ‘verplicht van overheidswege’ hoeft
te sluiten. Op ons gehele dansaanbod m.u.v. dansavonden geldt altijd de “Overeenkomst van opdracht”.

4.2.

Betalingen kunnen tot medio september 2020 vooralsnog alleen contant voldaan worden en met ingang van
het nieuwe lesseizoen in september 2020 zal de pinautomaat in (*zie handelsnamen) weer beschikbaar zijn
voor pinbetalingen. Eigenaar accepteert géén andere betaalmiddelen dan factuur, pin of contant betalingen
mits anders via overleg werd overeengekomen. Eventuele wijzigingen hierin zullen t.z.t. via het prikbord bij de
entree bekend gemaakt worden.

4.3.

Consumpties, materialen, entreegelden, wedstrijdgelden, examengelden en alle andere tijdens het seizoen
voorkomende kosten, buiten het cursusgeld om, dienen ter plaatse voldaan te worden. Openstaande
betalingen zoals bv. Barbonnen of overige nog te plegen betalingen dienen uiterlijk op de laatste les van het
dansseizoen volledig voldaan te worden/zijn.

4.4.

Bij verzuim van betaling(en) vermeld in 4.1. en 4.2. door cursist kan de eigenaar toegang tot (*zie
handelsnamen) ontzeggen aan de cursist. Bij een niet tijdige betaling van in 4.1. en 4.2. vermelde gelden is
het volledige bedrag direct opeisbaar.

4.4.

Voor de ‘door’ (*zie handelsnamen) georganiseerde feesten en partijen E.O. ten behoeve van passanten
(géén cursisten) wordt altijd een X-percentage vooruitbetaling gevorderd, en rust er op passanten altijd de
restvordering voor eindbetaling op factuur, met een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na afloop voor
de door (*zie handelsnamen) georganiseerde/uitgevoerde prestatie.

4.5.

Indien een openstaande vordering(en) uit handen gegeven moet worden, zullen alle hieruit voortvloeiende
kosten voor rekening zijn van de cursist, passant(en) of in het geval van minderjarig de ouder(s)/verzorger(s).

4.6.

De eigenaar zal bij een restitutie aan haar cursist altijd trachten dit binnen een acceptabele periode af te
handelen en dit uiterlijk voor afloop van de laatste les af te ronden. Bij onverwachte calamiteiten waarin
meerdere cursisten gelijktijdig gerestitueerd dienen te worden, wordt dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk bij de
laatst aangeboden inhaal-les, behorende tot de calamiteit of overmacht situatie, financieel afgewikkeld. In
principe wordt er altijd in geld uitgekeerd en kan cursist de betaalde les/cursusgelden niet ongevraagd bij
(*zie handelsnamen) in reserve laten zetten als gehele/gedeeltelijke betaling voor een nieuw dansles-seizoen.
De eigenaar wenst op deze manier een seizoen wat is afgerond, altijd met een schone lei af te sluiten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1.

Verlies of beschadiging toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van (*zie
handelsnamen) door toedoen van een persoon (cursist, passant en alle overige bezoekers), zullen ten alle
tijden verhaald worden.

5.2.

indien er schade aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van (*zie handelsnamen) wordt
veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is eenieder in persoon aansprakelijk te stellen voor de
gehele schade.

5.3.

Bezoek aan (*zie handelsnamen) is ten alle tijden en ongeacht de situatie of tijdstip geheel op eigen risico. De
eigenaar is nooit aansprakelijk te houden voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het
betreden, het verblijf en/of de activiteiten van één of meerdere personen (cursist, passant en/of overige
bezoekers) op het terrein van of in het perceel van (*zie handelsnamen). Ook het gebruik van de garderobe
en overige (bij)-ruimten is onder meer geheel op en voor eigen risico.

5.4.

Als men gezondheidsproblemen heeft of men heeft één of meerdere fysieke klachten die niet door de Covid19-triage kunnen komen dient u voortijdig een arts te raadplegen, of deelname aan een danscursus en/of een
bezoek aan (*zie handelsnamen) op dat moment wel een verstandige keuze is. Bent u bekend met deze
gezondheidsproblemen, dan blijft u liever nog wat langer thuis. Heeft u andere gezondheidsproblemen die niet
van toepassing zijn op bijvoorbeeld de Covid-19 triage, dan dient u dit toch graag even bij de eigenaar te
melden. Dit zodat wij evt. ook sneller kunnen inspringen en/of u kunnen helpen bij evt. fysieke problemen.

Artikel 6. Consumpties, Rookbeleid en Overige
6.1.

In het gehele perceel van (*zie handelsnamen) geldt een algeheel rookverbod m.u.v. het gebruik van
tabakswaren in de daarvoor ingerichte ruimte. Rookt u buiten bij de voordeur?, gelieve dan de deur dicht te
laten vallen in het slot en opnieuw aan te bellen zodra u het pand weer wenst te betreden?, dit i.v.m. de
mogelijkheid van zelf verkregen toegang door, voor de eigenaar, ongeautoriseerde personen tot het pand.

6.2.

Het is niet toegestaan in het perceel van (*zie handelsnamen) zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren te
nuttigen. Deze goederen kunnen, zonder overleg, door de eigenaar in beslag genomen worden.

6.3.

Het is verboden in het perceel van (*zie handelsnamen) en/of op het belendende terrein verdovende middelen
te verhandelen, te gebruiken en/of bij zich te dragen.

6.4.

Het is verboden in het perceel van (*zie handelsnamen) en/of op het belendende terrein enig soort van wapen
zichtbaar/niet zichtbaar te verhandelen, te gebruiken en/of bij zich te dragen.

6.5.

Wij verkopen géén tapkraanwater. Om tapkraanwater kan gevraagd worden om medicatie in te nemen en kan
als extra service geserveerd worden ‘naast’ een koffieproduct of een wijn. In alle overige gevallen serveren wij
u graag ons bronwater in fles, verkrijgbaar a/d bar.

6.6.

Consumpties mogen enkel binnen het perceel van (*zie handelsnamen) genuttigd worden, en dus niet buiten
op het belendende terrein. Glaswerk mag niet mee naar buiten genomen worden.

6.7.

Aan gasten onder de 18 jaar zullen géén alcoholische dranken worden verkocht. Gasten die ouder zijn dan 18
jaar en alcoholische dranken kopen, ten gunste van gasten jonger dan 18 jaar, zullen hun verdere
toegangsrecht tot het perceel onmiddellijk verspelen mits hij/zij dit ongewenste gedrag na een evt. éénmalige
waarschuwing verder niet onmiddellijk achterwege laat.

6.8.

De eigenaar en diens medewerkers van (*zie handelsnamen) zijn gerechtigd om te vragen naar een geldig
legitimatiebewijs en ook inzage in een dergelijk geldig legitimatiebewijs te verkrijgen. Men is als gast nooit
verplicht zich te legitimeren bij de eigenaar en diens medewerkers, echter is toegang bij enige gerede twijfel
dan ook ten alle tijden en op voorhand uitgesloten.

6.9

Kauwgom is niet toegestaan in de het perceel van (*zie handelsnamen). Kauwgom hoort in de vuilnisbak
thuis. Liefst al in de afvalbak bij de voordeur en zeker niet bv. onder de tafelbladen, stoelen en/of barkrukken.

6.10

Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, fil, telefoon, tape, etc.) in en op
het belendende terrein van (*zie handelsnamen) is uitsluitend toegestaan met toestemming van de eigenaar.
Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang ook weer worden ingetrokken.

6.11

De eigenaar van (*zie handelsnamen) is altijd gerechtigd om foto en andere opnamen te (laten) maken van
activiteiten binnen haar perceel en belendende terreinen.

Artikel 7. Klachten en afhandeling
7.1.

Eventuele klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar van (*zie
handelsnamen).

7.2.

De eigenaar van (*zie handelsnamen) maakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht eveneens
schriftelijk haar standpunt kenbaar aan de klager.

P.S.

Op al het bovenstaande is ten alle tijden de mogelijkheid aanwezig, dat er her en der wijzigingen dienen te
worden aangebracht. Indien hier sprake van is zal dit z.s.m. bekend gemaakt worden op het prikbord bij de
entree en op de website van (*zie handelsnamen). Ook het moment dat een wijziging van kracht gaat, zal
daarbij worden meegedeeld.

