
Wat leuk dat je bij ons komt dansen/sporten! 

 
Voornaam cursist: _______________________________________ 

Achternaam cursist: ______________________________________ 

Geslacht: man/vrouw/genderneutraal* 

Adres: _________________________________________________ 

Postcode/Plaats: _________________________________________ 

Telefoonnr. (ouder/verzorger):______________________________ 

Geboortedatum cursist: ___________________________________ 

Email (ouder/verzorger):___________________________________ 

Bijzonderheden (ziekte/allergie): ____________________________ 

Ingangsdatum:__________________________________________ 

Ik ga dansen/sporten op de locatie:  

Music Dome/Gymzaal OBS Harlekijn* 

Soort Les:   

   

    

     

Dag + Tijdstip:      

 Maandelijkse 

contributie 1x 

per week 

 

2x Per 

week 

 

3x Per week 

 

Onbeperkt 

Te betalen bij 

inschrijving: 

inschrijfgeld eenmalig: 

€ 15,- 

□ Contributie Kids t/m 12 jaar □ €19,50 □ + €7,50 □ + €14,50 □+ €20,50  

□ Contributie normaal tarief 

vanaf 13 jaar 

□ €21,50 □ + €7,50 □ + €14,50 □ +€20,50  

□ Ik kom in aanmerking voor 

gezinskorting         

Bij lid van 2 of meer gezinsleden 

€2,50  korting per gezinslid per 

maand 

    € - 2,50 

Totaal:     €  

 

Doorlopende SEPA-machtiging 

 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging 

machtiging aan One Step Dansstudio om van zijn/haar 

bankrekening de overeengekomen bedragen te innen en 

gaat akkoord met bovenstaande overeenkomst. 

 

De wettelijke vertegenwoordiger is bekend met de 
algemene voorwaarden en gaat akkoord met de AVG 
richtlijnen welke One Step Dansstudio hanteert. (Zie 
ommezijde) 

 

 

Datum:_________________________________ Handtekening 
(ouder/verzorger):______________________________ 

                                    (* a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is) 

Telnr.: 06-27830659 

info@onestepdansstudio.nl 

www.onestepdansstudio.nl 

 



 

   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 ontvangt de cursist een mail met daarin een 
link. Na betaling van deze link 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 verklaart tijdens het ondertekenen van de 
inschrijving toestemming te geven aan One Step 
Dansstudio, gevestigd te Landgraaf, om van hem/haar 
gemaakte foto’s/films openbaar te maken en/of te 
verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken voor 
informatieve/commerciële uitingen van/namens One Step 
Dansstudio en haar diensten/bedrijfsonderdelen. Mocht u 
hier geen toestemming voor willen geven kan dit worden 
aangegeven onder het kopje ‘bijzonderheden’. 
 
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/

