
   ALGEMENE VOORWAARDEN One Step Dansstudio 

 

De cursist die deelneemt aan de lessen en activiteiten van 
One Step Dansstudio dient zich te houden aan de 
aanwijzingen/regels van de instructeur/pandbeheerder, dan 
wel de daartoe door de instructeur/pandbeheerder 
aangewezen persoon.  
 
De les-, openings- en sluitingstijden worden door de 
instructeur van One Step Dansstudio/pandbeheerder 
vastgesteld. De cursist zal hiermede rekening dienen te 
houden. Bedrijfssluiting tijdens officiële feestdagen en 
vakanties leiden tot het niet innen van contributie in de 
maand augustus behalve het jaar van de opening van de 
dansstudio. De instructeur van One Step 
Dansstudio/pandbeheerder is bevoegd ook tijdens het 
dansseizoen wijzingen in lestijden aan te brengen.  
 
Tijdens het bezoek aan de locaties van One Step Dansstudio 
mogen zelf meegenomen non-alcoholische dranken 
genuttigd worden. Etenswaren zijn hierbij uitgesloten. 
 
Indien de cursist de instructies en/of reglementen 
overtreedt, heeft One Step Dansstudio het recht de cursist 
verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van de 
betaalde contributie.  
 
Elke cursist zal geheel op eigen risico de lessen en 
activiteiten van One Step Dansstudio volgen. One Step 
Dansstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
betreffende enig letsel (schade) ten gevolge van een 
ongeval tijdens voorgenoemde lessen en activiteiten. 
Schade gemaakt door de cursist in en om het gebouw waar 
de cursist op dat moment lessen volgt zijn voor eigen 
rekening. 
 
One Step Dansstudio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
beschadiging en/of diefstal van goederen door derden.  
 
Na inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van de 
maandelijkse contributie. Dit lidmaatschap wordt 
aangegaan voor minimaal 3 maanden en wordt vervolgens 
stilzwijgend verlengd. Bij inschrijving bedraagt het 
inschrijfgeld € 15,-. U betaalt de contributie van de maand 
van inschrijving en 1 maand vooruit. De contributie zal rond 
de 27e van elke maand automatisch afgeschreven worden 
behalve in het startjaar 2021. (met uitzondering van 
augustus ter compensatie van vakanties) Indien de cursist 
hieraan niet voldoet krijgt hij/zij elke maand een 
herinnering, na 2 maanden zal er contact worden 
opgenomen en bij geen oplossing een boete ad. € 5,- per 
maand bovenop de reguliere contributiegelden. Als de 
cursist niet na deze gelegenheid overgaat tot betaling, 
behoudt One Step Dansstudio zich het recht voor de 
incasso van de verschuldigde contributie uit handen te 
geven aan derden. De hiermee gepaard gaande kosten 
zullen vervolgens op de cursist worden verhaald.  
 
 
. 

Storneert de cursist onterecht zelf het maandelijks 
contributiebedrag dan zijn de extra kosten voor de cursist 
en zal dit bedrag dezelfde maand nog in rekening gebracht 
worden. 
 
Een abonnement kan bij aantoning door de cursist van 
gegronde redenen gepauzeerd worden. Dit geldt alleen bij 
afwezigheid tijdens de lessen vanaf 6 weken. 
 
One Step Dansstudio zal ten aanzien van het bovenstaande 
de redelijkheid en billijkheid in acht nemen. 
 
Met betrekking tot de prijzen van de lessen en activiteiten 
wordt kortheidshalve verwezen naar de tarievenlijst, zoals 
deze te zien is op www.onestepdansstudio.nl en social 
media.  
 
Als een cursist niet meer wenst deel te nemen aan de 
lessen, dient de cursist zich schriftelijk af te melden. Dit kan 
door het invullen van een uitschrijfformulier, welk 
verkrijgbaar is bij de instructeur, of via 
www.onestepdansstudio.nl te downloaden is waarnaar je 
deze persoonlijk bij je instructeur inlevert. Dit dient uiterlijk 
vier weken voor de eerste van de daarop volgende maand 
voldaan te zijn. Hierna krijgt de cursist van de instructeur 
een bewijs van afmelding. De cursist kan gedurende deze 
vier weken deelnemen aan de lessen. Voorbeeld: indien 
een cursist met ingang van 1 juni niet meer wenst deel te 
nemen aan de lessen, dient uiterlijk 30 april het 
uitschrijfformulier bij de instructeur te zijn ingeleverd. In de 
periode van 1 mei tot en met 31 mei kan deelgenomen 
worden aan de lessen zonder daartoe lesgeld verschuldigd 
te zijn. Bij niet-naleving van het bovenstaande is de cursist 
de volledige contributie verschuldigd en wordt de 
contributie geïncasseerd. 
 
De contributie kan per betalingstermijn worden aangepast. 
Een dergelijke aanpassing zal ruim van tevoren worden 
aangekondigd. Bij stilzwijgende verlenging van het 
lidmaatschap is de cursist de eventuele aangepaste 
contributie verschuldigd.  
 
De cursist en de wettelijke vertegenwoordiger verklaren 
door ondertekening van het inschrijfformulier bekend te 
zijn met de bovenstaande algemene voorwaarden van One 
Step Dansstudio en gaat hiermede akkoord. 

 

http://www.onestepdansstudio.nl/

