ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen VZW DANSSTUDIO
DEVOTION en haar leden. Inschrijving brengt dan ook de aanvaarding van deze algemene
voorwaarden met zich mee.
Art. 2. De inschrijving zal pas definitief zijn na betaling van het lidgeld. Bij vroegtijdige
uitschrijving wordt het lidgeld niet terugbetaald.
Art. 3. Gemiste lessen worden niet terugbetaald. Enkel wanneer sprake is van langdurige ziekte
of revalidatie van minimaal één maand, hetgeen gestaafd dient te worden met een doktersattest,
kan terugbetaling voorzien worden in de vorm van een tegoedbon dewelke vervolgens in
mindering gebracht kan worden bij inschrijving voor een nieuwe lessenreeks. In geval van
overmacht (vb. Corona crisis 2020) zullen de annuleerde lessen niet terugbetaald worden.
Art. 4. De dansers komen op tijd naar de dansles en blijven rustig en in stilte wachten in de
daarvoor voorziene ruimte tot de start van hun les, bij gebreke waaraan toepassing gemaakt
kan worden van artikel 17.
Art. 5. De dansers hebben ten allen tijde respect voor het materiaal, de mededansers en de
docent, bij gebreke waaraan toepassing gemaakt kan worden van artikel 17.
Art. 6. Voor lessen in Holsbeek en Nieuwrode is het de ouders niet toegestaan te blijven kijken
tijdens de dansles.
Art. 7. Voor bepaalde lessen is een specifiek uniform verplicht (zie website). Voor de overige
danslessen dienen de dansers zich sportief te kleden, waaronder geen kleedjes of rokjes
begrepen kunnen worden. Het haar is eveneens netjes uit het gezicht.
Art. 8. De dansers mogen de danszaal enkel met proper, droog en gepast schoeisel betreden.
Het is niet toegestaan om de danszaal met buitenschoenen te betreden. Voor de lessen waarvoor
geen specifieke kledingvoorschriften gelden, dienen de dansers stevige dansschoenen/sneakers
te dragen, hetgeen eveneens van belang is om blessures te voorkomen. Bij gebreke aan het
respecteren van deze bepaling, kan opnieuw toepassing gemaakt worden van artikel 17.
Art. 9. Sieraden en andere kostbare voorwerpen worden thuisgelaten. VZW DANSSTUDIO
DEVOTION is dan ook NIET verantwoordelijk voor verlies of diefstal van dergelijke
waardevolle voorwerpen.
Art. 10. Er wordt niet gegeten of gedronken in de danszaal met uitzondering van water.
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Art. 11. Het gebruik van mobiele telefoons, Ipods, mp3-spelers en andere door de dansers is
tijdens de lessen verboden. Deze dienen dan ook steeds te worden uitgeschakeld. Mocht u
omwille van werk- of privéomstandigheden telefonisch bereikbaar moeten zijn, dan dient u dit
voor de aanvang van de les aan de docent te melden.
Art. 12. Het is niet toegelaten om, zonder toestemming van de docent, te filmen in de les. In
overleg gemaakte filmpjes mogen daarenboven enkel na uitdrukkelijke toestemming van de
Raad van Bestuur op facebook, YouTube en andere sociale media geplaatst worden. Eventuele
schade die wegens een inbreuk op dit artikel veroorzaakt wordt, zal door DANSSTUDIO
DEVOTION verhaald kunnen worden op het lid die de inbreuk begaan heeft.
Art. 13. Middels hun inschrijving aanvaarden de dansers dat te allen tijde foto’s genomen
kunnen worden die vervolgens, bij wijze van publiciteit, op de website geplaatst kunnen
worden dan wel aangewend kunnen worden voor andere publicitaire doeleinden. Elke
uitzondering hierop dient schriftelijk te worden aangegeven.
Art. 14. Middels hun inschrijving engageren de dansers zich eveneens voor het jaarlijks
dansoptreden. Uitzonderingen hierop dienen voor december uitdrukkelijk gecommuniceerd te
worden aan de docent.
Art. 15. Bij ziekte of afwezigheid van een docent zal voor vervanging gezorgd worden. Als dit
niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast en, in de mate van het mogelijke, verplaatst naar een
ander moment. Indien mogelijk wordt de danser hiervan via e-mail, telefonisch of via de
website op de hoogte gesteld. Controleer op regelmatige basis onze website en/of
facebookpagina.
Art. 16. Na betaling van het lesgeld wordt de danser opgenomen in de groepspolis, dewelke
door DANSPUNT werd afgesloten bij ARENA onder het nummer: L.O. 1.119.493 en B.A.
1.119.494. Waarin de danser enerzijds verzekerd wordt voor eventuele schade aan derden
evenals voor eventuele lichamelijke ongevallen waarvan hij/zij zou slachtoffer zou worden,
voor zover de concrete feiten aanleiding geven tot dekking door de verzekeraar.
Ingeval de verzekeraar om gelijk welke reden zou besluiten het schadegeval niet te dekken, zal
de door het lid veroorzaakte schade aan derden, dan wel de schade voortvloeiend uit het
ongeval, niet verhaald kunnen worden op DANSSTUDIO DEVOTION VZW. De terzake
geldende polisvoorwaarden kunnen worden teruggevonden op de website.
Art. 17. Ingeval van inbreuk op artikel 4, 5 en 8 van deze algemene voorwaarden, houdt
DANSSTUDIO DEVOTION VZW zich het recht voor om de danser al dan niet tijdelijk uit te
sluiten van de lessen, zonder hiervoor enige vorm van vergoeding of terugbetaling
verschuldigd te zijn.
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