ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGELEMENT
DANSSTUDIO DE RODE SNEAKERZ
(GEDEPONEERD KVK NR. 54326044 )

ALGEMEEN

INSCHRIJVING & BETALING

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

1. Inschrijving voor een lidmaatschap bij de Rode Sneakerz is

overeenkomsten

alleen mogelijk door inlevering van een volledig ingevuld en

met/of

werkzaamheden

van

de

Rode

Sneakerz.

ondertekend inschrijfformulier. ( Dit geldt ook als je gebruik
maakt van het Jeugdfond Sport & Cultuur )

2. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de studio van
de Rode Sneakerz te houden aan de huisregels en zijn verplicht

2. Bij inschrijving van het lidmaatschap bij De Rode Sneakerz

de aanwijzingen op te volgen die worden gegeven door of

gaat het lid akkoord met de algemene voorwaarden & privacy

namens de Rode Sneakerz. Indien men zich daar niet aan houdt

wetgeving.

kan tot verwijdering worden overgegaan.
3. De Rode Sneakerz is niet aansprakelijk voor enige schade,
verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. De leerlingen
worden verzocht geen kostbaarheden mee naar de les te nemen.
4. Deelname aan de lessen bij De Rode Sneakerz is voor eigen
risico; De Rode Sneakerz is niet aansprakelijk voor lichamelijk
letsel dat bij De Rode Sneakerz wordt opgelopen.

3. Door inlevering van het inschrijfformulier verbindt men zich
aan een lidmaatschap en ontstaat er de verplichting tot het
betalen van het inschrijfgeld en de contributie van de eerste
maand.
4. De contributie is aan het begin van elke maand verschuldigd
en wordt geïnd door middel van een incasso in de eerste twee
weken van de maand.

5. Gebruik van lesmateriaal, foto- of videomateriaal voor
commerciële en/of andere doeleinden is niet toegestaan zonder
toestemming.

5. Kan het bedrag niet afgeschreven worden? Dan zal er per
herinnering €10 aan administratiekosten in rekening worden
gebracht. Dit geldt ook voor achterstallige betalingen.

6. Alle lessen worden gegeven zonder ouders, behalve de
hiervoor aangewezen peuterdans lessen. Ouders zijn welkom met

6. Bij de inschrijving ontvangt iedere danser een gratis

toestemming van de docent.

welkomstshirt.

Deze

moet

binnen

een

maand

opgehaald/besteld zijn bij de locatie Vlasbaan. Het witte Rode
7. Bij ziekte van de docent wordt er een vervangende docent

Sneakerz shirt is onze basis en wordt regelmatig gebruikt bij

gezocht. Als dit door overmacht niet lukt, vervalt de les en wordt

optredens en dergelijke.

deze op een ander moment ingehaald. Bij het vervallen van
lessen kan geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van

6. Aan het einde van het seizoen vindt de grote eindvoorstelling

lesgeld.

plaats. Voor 1 mei dien je aan te geven mee te doen aan deze
voorstelling.

Na 1 mei kunnen wij de gemaakte kosten in

8. Een les gaat door met minimaal 3 kinderen. Mocht er een les

rekening brengen bij geen verklaring van de afwezigheid

niet door gaan door het aantal kinderen, kan er een afspraak

danser.

worden gemaakt voor een inhaal les.

( Datum show 2022/2023 weekend van 24/25 juni )
9. Tijdens de lessen worden foto’s en video opnames gemaakt die
gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden. Op het

7. Bij uitblijven van de betalingen heeft De Rode Sneakerz het

inschrijfformulier kunt u aangeven of u dit wel of niet goedkeurt.

recht om de leerling te weigeren.

10.

Een

lesseizoen

loopt

10

maanden.

Tijdens

de

(basis)schoolvakanties en op feestdagen is de Rode Sneakerz
Gesloten. De actuele agenda vindt u op de website.
11. De Rode Sneakerz is gerechtigd tarieven, lestijden, locaties en
huisregels te wijzigen.

HUISREGELS
1. Voor aanvang van de les moet iedereen op tijd en omgekleed aanwezig zijn.
2. Meld je af voor een les. Afmelden kan via een Whats-App berichtje.zie telefoon
nummers aan de linkerzijde of op de contact pagina op de website.
3. Alhoewel dansen niet altijd als een teamsport wordt gezien, is dat het WEL! We
werken in de les samen naar een choreografie toe. Wij doen ook regelmatig mee
aan optredens en demonstraties. Hierdoor is het van belang dat afwezigheid bij de
les goed gecommuniceerd wordt.
4. Kledingvoorschriften is voor elke dansstijl anders. Raadpleeg de docent voor

CONTACT
AMALIAPLEIN
HOOFDCONTACT
06-31788118

advies. Dansen mag alleen met schone sportschoenen! Buitenschoenen zijn NIET
toegestaan.
5. Geen kauwgom en eten tijdens de les. Tenzij daar toestemming voor is van de
docent.

VLASBAAN

6. Tijdens de les mag alleen water worden gedronken uit een flesje of bidon.

ALLEEN GEBRUIK BIJ
AFMELDEN ETC.

Sportdranken of andere consumpties zijn niet toegestaan. Deze kunt u nuttigen in

06-11184937
info@rodesneakerz.nl
admin@rodesneakerz.nl
merchandise@rodesneakerz.nl

Amaliaplein 42
2351PV Leiderdorp
Vlasbaan 1
2352AH Leiderdorp

de kantine.
7. Ouders wachten buiten tijdens de les. Bij een proefles zijn ze welkom om de les
bij te komen wonen.
8. Alle vormen van pesten binnen de dansschool wordt niet getolereerd!

WIJZIGEN/OPZEGGEN
1. Het wijzigen van het aantal lessen is bij de Rode Sneakerz geen probleem. Het
wijzigen kan bij ons max 2 x per seizoen. Bij meerdere wijzigingen rekenen we €10
administratiekosten.
2. Het wijzigen naar een andere les kan mits er plek is. Dit kan door een mail te
sturen naar admin@rodesneakerz.nl
3. Wij hanteren een maand opzegtermijn mits je voor het maandabonnement. Voor
het jaarabonnement kan dit ook maar is er geen recht op restitutie van de
resterende maanden.
4. Opzeggen kan alleen per e-mail. De mail kan verstuurd worden naar
admin@rodesneakerz.nl De ontvangst van de opzegging zal per email worden
bevestigd.

SLOTBEPALING
Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Drukfouten zijn
voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voldoen beslist De
Rode Sneakerz.

