Algemene voorwaarden Dansschool The Legacy
Artikel 1 Algemeen:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten,
overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool The Legacy gevestigd aan de Adamistraat 4 9902 JW te Appingedam rechtsgeldig vertegenwoordigd door: C. Tualena, hierna te noemen The Legacy. Tevens zijn deze
algemene voorwaarden van toepaasing op de afnemer van de danslessen,
hierna te noemen klant en de rekeninghouder welke zorg draagt tot het
voldoen van de contributie, hierna te noemen gemachtigde.
Artikel 2 Inschrijven:
2.1 Voor het moment van inschrijving dient de klant zich op de hoogte te
stellen van de soort cursus, lesdag, lestijd, en het aantal lessen. Ook dient
de klant zich te informeren over de hoogte van het de contributie tarieven
en de betalingstermijn.
2.2 Het inschrijfformulier dient geheel schriftelijk te worden ingevuld. De
inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 The Legacy heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen/
klanten uit te sluiten van deelname aan een dansles of een verder vervolg
hiervan.
2.4 Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van
ouder(s) of verzorger(s) inschrijven bij The Legacy. Ouder(s) of verzorger(s)
dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de
algemene voorwaarden. Ouder(s)/ verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor
de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
2.5 Dansschool The Legacy dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een adreswijziging. Alle gevolgen, risico’s en kosten worden
in rekening gebracht voor de gemachtigde.
2.6 Een adreswijziging moet worden gemaild door klant/gemachtigde naar
info@dansschoolthelegacy.nl
Artikel 3 Betalingsvoorwaarden:
3.1 Bij inschrijving van een nieuwe klant is er geen sprake van inschrijf- en
administratiekosten voor de klant/gemachtigde.
3.2 Betaling kan alleen middels het betalen van de maandelijkse factuur.
Deze maandelijkse factuur gaat de klant/gemachtigde rond de 15e van elk
kalendermaand per email ontvangen. Echter is het ook mogelijk om het
automatisch te laten verlopen via de bank van de klant/gemachtigde. The
Legacy dient wel het rekeningnummer te weten van gemachtigde/klant. Dit
zal er voor zorgen dat wanneer het maandbedrag overgemaakt is en het
rekeningnummer bekend is, het geaccodeerd wordt wanneer The Legacy
de bankafschriften gaat inlezen.
3.3 De betalingstermijn wanneer een factuur betaald moet worden door de
klant/gemachtigde is 14 dagen na factuurdatum.
3.4 Indien de factuur na 14 dagen niet is betaald, worden er € 2,50 administratiekosten gerekend en gaat er een melding naar Straetus Debiteurenbeheer & Incasso te Delfzijl. Zij zullen de klant/gemachtigde een herinnering
sturen op briefpapier van The Legacy en eventuele vervolg acties.
3.5 Wanneer er sprake is van achterstallige contributie en deze ondanks
een schriftelijke herinnering/aanmaning/14 dagen brief niet is voldaan binnen de gestelde termijnen, dan treed de klant/gemachtigde en daarmee de
klant in verzuim. Bij sprake van verzuim kan door The Legacy aan de klant
deelname aan de lessen worden ontzegd. Tot het moment van betaling van
de openstaande maandelijkse contributie en eventuele bijkomende kosten
(incassokosten e.d) blijft het lidmaatschap en daarmee de contributie van
kracht. Besluit de klant het lidmaatschap binnen de periode van verzuim te
beeindigen dan dient nog steeds de opzegtermijn van een maand en daarmee de bijbehorende contributie in acht te worden genomen.
3.6 Kledingkosten, entreegelden, wedstrijdgelden, en alle andere tijdens
het seizoen voorkomende kosten dienen door klant/gemachtigde betaald
te worden.
3.7 The Legacy zal de maandelijkse factuur/contributie laten doorlopen ook
in de maanden juli en augustus, kortom de zomervakantie.

Artikel 4 Ziekte en/of afwezigheid:
4.1 Indien de klant door ziekte of andere omstandigheden niet meer in
staat is om een les te volgen of de dansles af te maken, dient hij of zij dit zo
spoedig mogelijk kenbaar te maken aan The Legacy.
4.2 Bij afwezigheid van een docent zal deze worden vervangen. Indien er
geen mogelijkheid voor vervanging is zullen de klanten door The Legacy
hiervan op de hoogte worden gesteld.
4.3 The Legacy behoudt zich het recht voor om voor aanvang of tijdens de
door de klant gekozen dansles wijzigingen aan te brengen in lestijd of lesdag, dan wel het annuleren van de dansles. The Legacy zal de klant, indien
mogelijk een passende oplossing bieden om zijn of haar dansles voort te
zetten.
4.4 Tijdens schoolvakanties worden er geen cursussen gegeven bij The Legacy, tenzij The Legacy anders heeft overeengekomen met de klanten.
4.5 Indien een les valt op een reguliere feestdag (Nieuwjaar, Pasen, Kerst,
Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag), dan zal geprobeerd worden deze te
verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les.
Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap:
5.1 Opzegging dient uiterlijk een maand voor aanvang van het volgende kalendermaand te gebeuren. Klant/gemachtigde kan dit alleen doen door een
email te sturen naar info@dansschoolthelegacy.nl of een brief te sturen
naar bovenstaande adres. Vind er geen tijdige opzegging plaats, dan wordt
het lidmaatschap stilzwijgend verlengt met een maand.
5.2 The Legacy hanteert een opzegtermijn van één kalendermaand volgend
op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.
5.3 The Legacy is gerechtigd om het lidmaatschap te ontbinden als er sprake is van schending van de algemene voorwaarden of huisregels of als er
sprake is van opzettelijke schade toebrengen aan mede klanten en/of aan
eigendommen van The Legacy.
Artikel 6 Aansprakelijkheid:
6.1 Het betreden van de danszalen waarvan The Legacy gebruik van maakt
en het deelnemen aan danslessen en andere activiteiten binnen en buiten
de danszalen geschiedt geheel voor eigen risico.
6.2 The Legacy en personeel zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan cursussen en
andere activiteiten binnen of buiten de danszalen.
6.3 Indien de cursist gezondheidsproblemen heeft dient hij of zij voortijdig
een arts te raadplegen of deelname aan een dansles verantwoord is. Deze
gezondheidsproblemen dienen ten allen tijde te worden gemeldt aan The
Legacy.
6.4 The Legacy kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal van goederen van een klant of bezoeker. Ook niet voor schade of het
verloren gaan van deze goederen.
6.5 Klanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt
door hem of haar aan goederen en zaken toebehorende aan The Legacy en
of andere klanten.
6.6 Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder in persoon aan te spreken voor de gehele schade.
6.7 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de klant
een volledige vrijwaring aan The Legacy en personeel voor schade geleden
tijdens en of nadien opgetreden van deelname aan danslessen en activiteiten in en of buiten de danszalen.
Artikel 7 Huisregels:
7.1 In de zaal mogen alleen schoenen gedragen worden die schoon zijn,
geen strepen op de vloer afgeven en niet buiten gedragen worden.
7.2 De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. Wij verzoeken de klant wel om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen.
7.3 Op de locaties van Dansschool The Legacy geldt een algeheel rookverbod. Dansschool The Legacy zal de schade (boetes e.d.) door overtreding
van het rookverbod op de overtreder(s) verhalen.
7.4 Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van Dansschool The
Legacy kan de toegang tot de dansstudio worden ontzegd voor bepaalde/
onbepaalde tijd.

