Algemene voorwaarden Dansschool Devotion
Artikel 1. Definities
1. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
2. Devotion: de eenmanszaak Dansschool Devotion, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27249001.
3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die met Devotion een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
4. De overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan met als
doel Devotion diensten – gericht op het aanbieden van verschillende soorten danslessen, workshops, evenementen en
(kinder)feestjes - te laten verrichten voor of ten behoeve van de deelnemer.
4. Partijen: Devotion en de deelnemer samen.
5. Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie via e-mail en digitale
berichtgeving.
6. Website: https://dansschooldevotion.nl/
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en
overige verrichte handelingen van Devotion.
2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
3. Eventuele andere (algemene) voorwaarden van deelnemer en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Devotion is van toepassing. Devotion heeft het recht om
haar algemene voorwaarden op ieder gewenst moment, zonder nadere kennisgeving, eenzijdig te wijziging en aan te vullen.
Wijzigingen/aanvullingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen/aanvullingen. Devotion zal de meest recente versie aan de
deelnemer ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren. De deelnemer heeft het recht de overeenkomst met
Devotion te annuleren met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn, indien de deelnemer niet akkoord gaat met
een (ingrijpende) wijziging in de algemene voorwaarden.
6. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
7. Indien Devotion op eigen initiatief ten gunste van de deelnemer afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar
door de deelnemer nimmer enige rechten aan ontleend worden.
Artikel 3. Aanbod
1. Alle aanbiedingen van Devotion zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Devotion komt tot stand, wanneer de deelnemer
het aanbod van Devotion schriftelijk heeft aanvaard, bijvoorbeeld door zich in te schrijven voor een dansles of workshop.
2. Een aanbod van Devotion wordt schriftelijk aangeboden, bijvoorbeeld via de website van Devotion.
3. Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de deelnemer verstrekte gegevens. Indien na het aanbod blijkt dat de
verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Devotion het recht de betreffende prijzen en
andere voorwaarden aan te passen.
4. Devotion kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat
het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
Artikel 4. Inschrijvingen en lidmaatschap
1. Inschrijving voor danslessen en workshops geschiedt via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. De inschrijving is strikt
persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders met elkaar overeenkomen.
2. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig inschrijven bij Devotion.
Ouder(s) en/of verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle
consequenties verbonden aan de inschrijving en de algemene voorwaarden.
3. Het lidmaatschap is bindend indien Devotion de inschrijving van de deelnemer schriftelijk heeft bevestigd. Plaatsing
geschiedt in volgorde van aanmelding.
4. Bij de inschrijving verstrekt Devotion een machtiging voor het starten van een automatische incasso.
5. Elke nieuwe deelnemer heeft recht op een gratis proefles. De proefles kan per e-mail of via het inschrijfformulier op de
website worden aangevraagd.
6. Inschrijving is te allen tijde onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de betreffende danslessen/workshops.
Devotion heeft het recht om danslessen en/of workshops te annuleren of te verplaatsen wanneer er onvoldoende
deelnemers zijn aangemeld.
7. Devotion mag lesdagen en/of -tijden wijzigingen als daar gegronde redenen voor zijn.
8. Devotion heeft het recht deelnemers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan danslessen en
workshops.
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9. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap te onderbreken in verband met (school)vakanties. Bij langdurige ziekte kan het
abonnement bevroren worden met een maximum van 3 maanden.
10. Indien wijzigingen optreden in NAW-gegevens, e-mailadres of betaalgegevens van de deelnemer, dient de deelnemer
dit zo spoedig mogelijk aan Devotion door te geven.
Artikel 5. Herroepingsrecht
1. Indien er sprake is van koop op afstand heeft de deelnemer het recht de overeenkomst die betrekking heeft op de
aankoop van een dansabonnement/workshop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. Devotion mag de deelnemer vragen naar de reden van herroeping, maar de deelnemer is niet tot opgave van
reden(en) verplicht.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de deelnemer zich heeft inschreven voor
een dansles of zich heeft aangemeld voor een workshop.
3. Indien de deelnemer gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen per e-mail kenbaar te
maken aan Devotion via info@dansschooldevotion.nl. In deze mail dient duidelijk te worden vermeld:
•
Voor- en achternaam deelnemer
•
De les waarvoor een abonnement is gesloten of de inschrijving van de betreffende workshop en welke dient te
worden ontbonden op grond van het herroepingsrecht
•
datum van de inschrijving
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de deelnemer.
5. Devotion vergoedt aan de deelnemer het aankoopbedrag van het dansabonnement/de workshop uiterlijk binnen 14
dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door deelnemer aan Devotion.
6. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de deelnemer
instemt met een andere wijze van terugbetaling.
Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht
1. De deelnemer kan geen beroep doen op het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst door Devotion
(bijvoorbeeld in geval van workshops) indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
deelnemer en de deelnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Devotion de overeenkomst volledig
heeft uitgevoerd.
2. De deelnemer kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van op maat gemaakte diensten, welke
duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen.
Artikel 7. Prijzen en tarieven
1. De vermelde prijzen voor dansabonnementen, workshops, evenementen en (kinderfeestjes) zijn in euro’s en inclusief
btw.
2. Devotion behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen van aangeboden
diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de deelnemer gerechtigd de overeenkomst te
annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke
bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3. De deelnemer kan geen rechten ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden of in het verleden betaalde
prijzen.
Artikel 8. Betaling en incasso
1. Betaling van het contributiegeld geschiedt middels automatische incasso.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de eerste termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende
termijnen maandelijks.
3. Betaling zal - behoudens dwingendrechtelijke bepalingen - plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit
welke hoofde dan ook.
4. Wanneer de automatische incasso mislukt, ontvangt de deelnemer een betalingsherinnering per e-mail waarbij de
deelnemer het contributiegeld binnen de gestelde termijn handmatig dient te voldoen aan Devotion.
5. Indien de betaling – bedoeld in het vorige lid – niet tijdig door Devotion is ontvangen, is Devotion gerechtigd € 20,00 aan
administratiekosten in rekening te brengen.
6. Bij niet tijdige betaling behoudt Devotion zich het recht voor om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te
schorten of te beëindigen en daarmee de toegang tot de lessen en/of activiteiten met onmiddellijke ingang te ontzeggen.
Artikel 9. Beëindiging lidmaatschap/ opzegging
1. Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn. Beëindiging dient te geschieden door middel van het
invullen van het opzegformulier. Deze is bij de balie of digitaal te verkrijgen.
2. Een maandabonnement duurt ten minste 3 maanden. Na deze periode kan het abonnement maandelijks worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
3. Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na deze periode wordt het abonnement
stilzwijgend verlengd, tenzij de deelnemer het abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
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Indien het jaarabonnement stilzwijgend wordt verlengd heeft de deelnemer het recht om het abonnement maandelijks op
te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4. Kortingen gegevens bij het aangaan van een jaarabonnement, vervallen indien het abonnement na 12 maanden
stilzwijgend wordt verlengd.
Artikel 10. Verhindering en annulering
1. Devotion behoudt zich het recht voor om een dansles binnen het aanbod te annuleren in gevallen van ziekte of
plotselinge verhindering van de docent of locatie. In dit geval zal worden gezocht naar vervanging of zal de dansles
geprobeerd worden te verzetten. Indien dit niet mogelijk is, vervalt de les, zonder restitutie van betaling van het lesgeld.
2. Indien de deelnemer verhinderd is, dient de deelnemer dit tijdig en in geval van voorziene omstandigheden minimaal 24
uur voor de desbetreffende les – aan Devotion kenbaar te maken. Indien mogelijk kan de deelnemer een les op een ander
tijdstip volgen. Bij verhindering van deelnemers vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
3. In geval van annulering van evenementen, workshops en (kinder)feestjes heeft Devotion het recht om een
annuleringsvergoeding van 50% in rekening te brengen. Indien reeds een aanbetaling is voldaan, geldt de aanbetaling als
annuleringsvergoeding.
4. Devotion heeft het recht het lidmaatschap direct met de deelnemer te beëindigen, indien:
•
de deelnemer de algemene voorwaarde en/of huisregels van Devotion ernstig en/of herhaaldelijk schaadt;
•
de deelnemer opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van Devotion, docenten en/of mededeelnemers;
•
indien de deelnemer de contributie twee maanden achter elkaar niet betaald, zonder dat de betalingsverplichting
van de deelnemer vervalt.
In al deze gevallen volgt geen restitutie van het contributiegeld.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Een bezoek aan Devotion geschiedt geheel op eigen risico. Devotion is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk
voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van
de faciliteiten op het terrein van of in de dansschool.
2. Devotion is niet aansprakelijk voor schade, vermissingen of diefstal van persoonlijke eigendommen van deelnemers in en
om de dansschool.
3. Devotion is niet aansprakelijk voor handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van
Devotion. De deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
4. Devotion is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten c.q. blessures naar aanleiding van de
dienstverlening van Devotion. Eventuele blessures dienen voor de les of activiteit bekend te worden gemaakt aan de
docent. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of
ongevallen ontstaan.
5. De deelnemer neemt op eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een dansles, workshop of andere activiteiten.
6. De deelnemer vrijwaart Devotion, haar werknemers en onderaannemers voor iedere aansprakelijkheid voor schade
welke de deelnemer heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van eigen handelen of
nalaten.
Artikel 12. Overmacht
1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Devotion niet kan worden toegerekend of
waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Devotion kan worden verlangd, dan is Devotion
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld
van Devotion en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen
van Devotion. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens
begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Devotion geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Devotion niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. In geval van overmacht zal Devotion zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve
oplossing.
4. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Devotion gedeeltelijk zijn nagekomen
of deze zal kunnen nakomen, is Devotion gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De
deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst
schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.
6. Devotion is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de
overmachtsituatie enig voordeel geniet.
Artikel 13. Lesregels
1. Het is niet gewenst dat ouders en/of kennissen van deelnemers in de zaal blijven kijken.
2. Drinken is toegestaan, onder voorwaarde dat er geen lege pakjes of flesjes in de zaal blijven liggen. De deelnemer dient
afval in de daarvoor bestemde vuilniszakken te deponeren.
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3. Traktaties zijn toegestaan, eten en kauwgom tijdens de lessen niet.
4. Het is niet toegestaan om op buitenschoenen de zaal te betreden.
5. Vragen of mededeling aan de docent kunnen tussen de lessen worden gedaan, gelieve de docenten niet tijdens de les te
storen.
6. Vragen over betalingen dienen te worden gesteld per e-mail of aan de balie. Niet tijdens de lessen aan de docenten.
7. Deelnemers en docenten zullen elkaar te allen tijde respecteren. Bij pesten, discriminatie of ander respectloos gedrag,
heeft Devotion het recht om de deelnemer uit de les te verwijderen en de toegang tot de dansschool te ontzeggen.
Artikel 14. Selectieregels
1. Selectieleden die na het deelnemen aan een auditie of proefperiode lid worden van een
selectieteam, stemmen er automatisch mee in dat zij het gehele seizoen minimaal 1 recreatieles en de betreffende
selectieles(sen) zullen volgen en deze pas aan het einde van het dansjaar (einde juli) kunnen opzeggen.
2. Wanneer een selectielid gedurende het seizoen zelfstandig beslist niet meer deel te nemen aan de les(sen), of wegens
wangedrag de toegang tot het team wordt ontzegd, dient hij/zij het contributiebedrag voor de resterende maanden
volledig en in een keer aan Devotion te voldoen.
Artikel 15. Foto- en filmopname en privacy
1. De deelnemer geeft Devotion toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van deelnemers te (laten)
maken en gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden, bijvoorbeeld tijdens voorstellingen en dansshows.
Deelnemers kunnen aan Devotion of de fotograaf kenbaar maken dat ze niet gefotografeerd wensen te worden of de
betreffende foto’s niet op de website of social media van Devotion mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of
promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
2. De van Devotion ontvangen foto’s en/of opnames zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor
commerciële doeleinden worden aangewend, tenzij Devotion hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend.
3. Persoonsgegevens van deelnemers worden enkel verwerkt voor het aanbieden van de diensten van Devotion. Devotion
spant zich in om de gegevens die Devotion van de deelnemers opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet
beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Devotion en de deelnemer, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Devotion is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen,
uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.
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