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Algemene Voorwaarden cursus
peuterdans- ouder- en kind dans, yoga, kleuterdans, dansexpressie
•

Definities

o

Doenya’s Danswereld: de dansschool en gebruiker van deze algemene voorwaarden en de
aanbieder van de danscursussen, gevestigd te Tilburg,
welke onder nummer 56284306 is ingeschreven in het handelsregister. Hierna te noemen
Doenya’s Danswereld.
Cursist: De natuurlijke persoon die door zijn/ haar ouder(s) is ingeschreven voor een
danscursus of workshop op het gebied van peuterdans, kleuterdans, ouder- en kind dans,
yoga, dansexpressie of bewegend leren met Doenya’s Danswereld. Hierna te noemen cursist.

o

o
o

Blok: een deel van de cursus het seizoen, waarvoor is ingeschreven. Een blok bestaat uit 12
lessen tenzij anders is aangegeven.
Seizoen: de gehele periode, van 29 augustus 2018 t/m 29 juni 2019 waarvoor ingeschreven
wordt tot wederopzegging.

Algemene Voorwaarden voor danscursus cursisten
Voor een cursus of dansactiviteit waarvoor ouders hun kind hebben ingeschreven gelden de
volgende voorwaarden:
Doenya’s Danswereld heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is
steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand
komen van de inschrijving, tenzij de deelnemer na de inschrijving de nieuwe versie van de algemene
voorwaarden krijgt toegestuurd en schriftelijk hiermee akkoord is gegaan.
1. Inschrijving
Inschrijving gebeurt via het digitale inschrijfformulier op de website van Doenya’s Danswereld. Na
uw inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging. De inschrijving is pas definitief als Doenya’s
Danswereld het cursusgeld heeft ontvangen.
2. Aantal deelnemers
Voor alle cursussen geldt dat zij alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Wanneer een cursus
niet doorgaat wegens onvoldoende aanmeldingen, ontvangt u hierover bericht per e-mail voor de
start van de cursus.
Er geldt ook een maximaal aantal deelnemers per cursus. Inschrijving gebeurd op basis van volgorde
van inschrijfdatum. Wanneer de groep vol is, ontvangt u hiervan bericht en kunt u uw kind op de
wachtlijst laten zetten of waar mogelijk op een andere dag of ander uur laten deelnemen aan de les.
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3. Werkwijze
o Ouder- en kind dans: in de ouder- en kind cursus danst u als ouder samen met uw kind. Een
actieve deelname van u als ouder is gewenst, dit bevordert het plezier voor beiden en het
stimuleert uw kind tot deelname. Deelname stimuleren we verder door bewegingen voor te
doen, een uitnodigende houding en het noemen van zijn/ haar naam.
o Verder geldt voor alle lessen lat dat we kinderen in hun eigen tempo laten wennen en
meedoen aan de les en aan de beweging.
o Ouders brengen hun kind naar de dansruimte en wachten vervolgens buiten de ruimte, uit
het zicht van de kinderen. De laatste 5 minuten van de les kunnen ouders weer naar binnen
komen voor een gezamenlijke afsluiting van de les.
o Tijdens de eerste (proef)les peuterdans mag de ouder de eerste 5 a 10 minuten in de
dansruimte blijven, tijdens de warming-up. Op deze manier is het duidelijk voor de kinderen
wat de werkwijze is en dit zorgt voor rust in de groep.
4. Inschrijfduur
Voor alle cursussen geldt dat je je inschrijft voor het gehele seizoen (dit is een schooljaar) van 29
augustus 2018 t/m 29 juni 2019. Het seizoen is verdeeld in blokken van (ongeveer) 12 lessen. Per
blok wordt er een factuur verstuurd per e-mail. Na het volgen van minimaal 1 blok kunt u per e-mail
opzeggen, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het nieuwe blok. U ontvangt hiervan een bevestiging.
Zonder opzegging vooraf loopt de inschrijving automatisch door en ontvangt u een factuur voor het
nieuwe blok.
Voor alle workshops geldt dat je per keer aanmeldt en betaalt, tenzij anders aangegeven.
5. Betaling
o Betaling van de proefles a €5,- gebeurt contant bij aanvang van de les.
o Betaling van het lesgeld kan alleen per bank. De hoogte van het cursusgeld wordt per seizoen
bepaald en vindt u terug op het digitale inschrijfformulier. Betaling geschiedt middels
overmaking op NL64 INGB 0006 4351 09 t.n.v. Doenya s Danswereld o.v.v. het
factuurnummer en de naam van de cursist. Het cursusgeld dient minimaal 1 week voor
aanvang van de cursus/ het blok voldaan te zijn.
o In de hoogte van het totale cursusgeld is een klein bedrag (€5) opgenomen dat ten goede
komt aan de jaarlijkse voorstelling. Hiermee worden kostuums, decoraties, aankleding, foto
opnames, zaalhuur e.d. vergoed zodat uw kind op een laagdrempelige manier kan
deelnemen aan een verhalende dansvoorstelling.
6. Aansprakelijkheid
Doenya’s Danswereld is ten opzichte van cursisten niet aansprakelijk voor:
a. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan cursisten toebehoren en die door de
cursisten zijn meegebracht voor gebruik tijdens cursussen, workshops, voorstellingen of andere
activiteiten van Doenya’s Danswereld.
b. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan cursisten toebehoren en die voor, na
of tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activiteiten van Doenya’s Danswereld in de
dansruimtes, leslokalen en dergelijke worden achtergelaten.
7. Kledingvoorschriften
Doenya’s Danswereld heeft geen specifieke kledingvoorschriften voor de lessen of workshops qua
kostuums en dergelijke. Het is wel prettig wanneer de kinderen luchtig gekleed zijn, dikke truien
mogen uit. Geef uw kind gemakkelijk zittende kleding aan waarin hij/ zij vrij kan bewegen. Dit geldt
ook voor de ouders in de ouder- en kind les, zo kunt u fijn meebewegen.
Liever geen kettingen en andere sieraden/ accessoires die in de weg zitten tijdens het dansen en
bewegen.
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We dansen zonder buitenschoenen en wanneer de dansruimte dit toelaat graag op blote voeten.
Anti- slip sokken, sloffen of dans/balletschoenen zijn ook mogelijk.
8. Lesrooster
De lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster dat Doenya’s Danswereld voor aanvang van
het cursusjaar zal publiceren op de website: www.doenyasdanswereld.nl.
9. Foto’s en filmmateriaal
o Doenya’s Danswereld kan foto’s of filmmateriaal laten maken van de lessen, die kunnen
worden gebruikt voor promotie- doeleinden of geplaatst worden op sociale media accounts
zoals facebook, Instagram of op de website.
Accounts Doenya’s Danswereld:
- (www.facebook.com/doenyasdanswereld)
- (https://www.instagram.com/doenyas_danswereld)
- (https://www.doenyasdanswereld.nl)
o Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u
of uw kind schade kan ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Voordat
wij foto’s of video’s publiceren vragen wij uw toestemming.
o Met het ondertekenen van het inschrijfformulier ontvangt u een toestemmingsformulier foto
en video, hierop kunt u aangeven of u akkoord gaat met eventuele publicatie van de foto’s.
10. Afzeggen bij verhindering
Bij afwezigheid van de cursisten graag tijdig afmelden voor de les. Dit kan per e-mail en wanneer u
kort van tevoren afzegt bij voorkeur per sms of WhatsApp op nummer 06-81229655. Afzegging door
de cursist geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.
11. Lesuitval
Indien lessen uitvallen wegens ziekte of andere reden, dan wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld van de afwezigheid van de docent. Doenya’s Danswereld zal waar mogelijk een vervangende
les aanbieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie
van lesgeld. Indien er geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de cursist recht op restitutie
indien er meer dan twee lessen per seizoen (schooljaar) zijn uitgevallen.
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