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Algemene Voorwaarden opdrachtgever
Peuterdans, kleuterdans, yoga, dansexpressie
Voor de aanvraag van een lessenreeks, dansproject of workshop bij Doenya’s Danswereld op het
gebied van peuterdans, kleuterdans, taal- en rekendans, yoga, Reis door het lichaam en
dansexpressie gelden de volgende voorwaarden.

•

Definities

o

Doenya’s Danswereld: de dansschool en gebruiker van deze algemene voorwaarden en de
aanbieder van de danscursussen, met een team van meerdere dansdocenten, gevestigd te
Tilburg,
welke onder nummer 56284306 is ingeschreven in het handelsregister. Hierna te noemen
Doenya’s Danswereld.
Opdrachtgever: Enige natuurlijke persoon of rechtspersoon (o.a. eigenaar/ houder
kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, basisschool) waarmee Doenya’s
Danswereld een overeenkomst heeft afgesloten ter uitvoering van een dansactiviteit, een
lessenreeks, een educatief dansproject dan wel enige andere overeenkomst verband
houdende met (educatieve) dansles voor kinderen, dansexpressie en/of bewegend leren.
Hierna te noemen opdrachtgever.

o

Algemeen - algemene 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 overeenkomst, tenzij de deelnemer na de offerte aanvraag de nieuwe versie van de
algemene voorwaarden krijgt toegestuurd en schriftelijk hiermee akkoord is gegaan.
1. Vorm en locatie
De genoemde dansactiviteiten zijn afneembaar als lessenreeks , project of workshop door een
opdrachtgever. Een lessenreeks of project wordt op de afgesproken dag(en) en tijdstip aan een vaste
groep aangeboden, waarbij er mimimaal twee aaneengesloten lessen er ochtend of middag worden
gegeven. Voor losse workshops geldt een afwijkend tarief, hiervoor kunt u een offerte aanvragen.
De dagen, data, tijden en het aantal lessen wordt in overleg afgesproken.
2. Opdrachtaanvraag en bevestiging
Voor de dansactiviteiten op locatie kan men een offerte aanvragen via info@doenyasdanswereld.nl.
Na goedkeuring en ondertekening van de offerte door beide partijen wordt de opdracht definitief
bevestigd per mail en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. In de offerte worden de
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gegevens zoals de dag, data en tijden en eventuele andere wensen besproken. De algemene
voorwaarden worden meegestuurd met de offerte.
3. Betaling
o Dansles op locatie bedraagt €47,- per 45 minuten voor een dreumes- peuter- of
kleuterdansles. Voor andere constructies, waaronder eenmalige workshops en voor taal- en
rekendans en Reis door het lichaam gelden andere tarieven.
o Tarieven voor de les zijn exclusief reiskosten en vrijgesteld van BTW.
o De locatie ontvangt een factuur per maand, met daarin de afgesproken danslessen van de
betreffende maand. Facturatie vindt plaats per mail, deze factuur dient binnen 14 dagen
voldaan te zijn.
4. Aantal deelnemers
o Voor peuterdans, kleuterdans, yoga, BSO activiteiten en Reis door het lichaam geldt:
maximaal 14 kinderen per les in een ruimte met voldoende bewegingsvrijheid, met een
actieve begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers, tenzij anders is afgesproken.
o Voor dansactiviteiten in de basisschool geldt dat deze kunnen worden aangeboden voor de
hele klas, in een speelzaal met voldoende bewegingsvrijheid en de ondersteuning van een
leerkracht.
5. Werkwijze
Begeleiding pedagogisch medewerker
o Peuterdans: Per les zijn er 2 pedagogisch medewerkers aanwezig die de kinderen actief mee
begeleiden tijdens de dansles. Pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen tot
deelname aan de les, op een positieve manier. Deelname stimuleren we 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.
6. Kleding
o Het is prettig wanneer de kinderen luchtig gekleed zijn, dikke truien mogen uit. Gemakkelijk
zittende kleding is fijn, zodat het kind vrij kan bewegen.
o We dansen zonder buitenschoenen i.v.m. hygiëne. Daarnaast kunnen kinderen met
schoenen aan elkaar bezeren bij rolbewegingen op de grond. Wanneer de dansruimte dit
toelaat heeft dansen op blote voeten de voorkeur. Anti- slip sokken, sloffen of
dans/balletschoenen zijn ook mogelijk.
o Bij Reis door het lichaam geldt dat we altijd op blote voeten bewegen, in aansluiting op de
lesmethode.
7. Ruimte en materialen
o De dansdocent zorgt voor de muziek en alle dansmaterialen die tijdens de les worden
gebruikt.
o Medewerkers van de locatie informeren Doenya’s Danswereld tijdig over het thema en,
indien van toepassing, de woorden en begrippen die worden gebruikt in de groep m.b.t. het
thema.
o De pedagogisch medewerkers maken de ruimte gereed voor de dansles, zodat er op een
veilige manier gedanst kan worden. Indien van toepassing tafels en stoelen aan de kant en
het speelgoed zoveel mogelijk opgeruimd en uit het zicht van de kinderen. Banken graag
omgedraaid zodat kinderen hier niet op gaan zitten.
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8. Annulering
o Annulering van de les dient schriftelijk te gebeuren, per e-mail. Wanneer de les op de
afgesproken datum(s) niet kan plaatsvinden op de locatie wordt de dansdocent hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
o Annuleren van een les kan tot uiterlijk 14 dagen voor de afgesproken lesdatum.
o In uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte, overmacht of andere omstandigheden op de locatie,
waardoor de les niet door kan gaan, word(en) er een ander datum(s) afgesproken.
o Blijkt er bij het verschijnen van de dansdocente op de afgesproken tijd, zonder afmelding
vooraf, alle lessen om wat voor reden dan ook, niet door te gaan, dan zullen deze lessen toch
in rekening worden gebracht.
o De dansdocente zal lesgeven voor het afgesproken aantal uren, zoals vermeld in de offerte.
Valt er onverwachts een deel van de lessen uit, zonder afmelding vooraf, dan zal de
afgesproken totaal prijs voor het afgesproken tijdsbestek worden gehandhaafd.
9. Ziekte
o Bij verhindering tot het verrichten van de diensten door de dansdocente, bijv. door ziekte zal
zij de locatie hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Wanneer er geen vervangend
docent beschikbaar is, wordt de les geannuleerd en indien mogelijk uitgesteld. In overleg
wordt deze les op een ander moment ingehaald.
o Indien de les niet kan worden ingehaald vervalt de les en wordt deze niet gefactureerd. In
het geval van annuleren is er geen lesgeld verschuldigd en worden reeds gedane betalingen
zonder kosten binnen 2 weken na ontvangst teruggeboekt.
10. Aansprakelijkheid
Doenya’s Danswereld is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel die het kind eventueel op
kan lopen of veroorzaken tijdens uitvoering van de dansles.
Het kind dient via zijn ouders een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
De kinderopvangorganisatie dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
11. BUMA en SENA
Kosten eventueel te heffen door het Bureau Muziekauteursrecht (BUMA) en nabuurrechten (SENEN)
komen, zoals te doen gebruikelijk, voor rekening van de opdrachtgever.
12. Vertrouwelijkheid
Alle informatie en gegevens, verstrekt door de opdrachtgever, zullen door Doenya’s Danswereld
strikt vertrouwelijk worden behandeld.
13. Foto’s en filmmateriaal
o Voor het maken van foto’s of film door de opdrachtgever, moet toestemming worden
gevraagd aan de docente.
o Foto’s of filmmateriaal dat Doenya’s Danswereld kan (laten) maken van de lessen, kan
worden gebruikt voor promotie- doeleinden of geplaatst worden op sociale media accounts
zoals facebook, Instagram of op de website. Hiervoor wordt vooraf schriftelijk toestemming
gevraagd aan de opdrachtgever.
o Voor het maken van foto’s of film door een fotograaf (geregeld door de dansdocente) of
door de dansdocente zelf, zal de dansdocente eerst toestemming vragen aan de
opdrachtgever.

Doenya’s Danswereld

pag. 3

