Algemene voorwaarden MK Dance Studio 2017-2018
1.1 Elke deelnemer zal de faciliteiten van de dansstudio geheel op eigen risico volgen. Kosten van enig ongeval, letsel of zelfs de dood opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het
gebouw, het volgen van lessen, het deelnemen aan wedstrijden of voorstellingen in wat voor hoedanigheid dan ook kunnen niet verhaald worden op MK Dance Studio o.l.v. M.
Kruisbergen. De dansstudio zal geen enkele claim accepteren. De deelnemer verklaart naar eer en geweten dat hij/zij in uitstekende gezondheid verkeert en neemt geheel eigen
verantwoordelijkheid. Bij cursisten onder de 18 jaar staan ouders/verzorgers garant.
1.2 Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook
kan de dansstudio niet aansprakelijk worden gesteld. Door de deelnemer betrokkene schade is op de deelnemer verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
1.3 De openingstijden worden door MK Dance Studio vastgesteld. Wijzigingen voorbehouden. De deelnemer zal de deelname daarnaar moeten richten.
1.4 Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les digitaal (email) of dan wel telefonisch afgelast. Er kan
geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het lesgeld bij uitval van lessen door overmacht (brand, waterschade, ziekte, weersomstandigheden etc.) MK Dance Studio zal haar
uiterste best doen om de gemiste les weer netjes in te halen.
1.5 Bij deelname aan een (proef)les dient de deelnemer rekening te houden met interne opnames, opnames van derden, fotoreportages, interviews of overige media-persoon aandacht
zonder daarvoor (voor aanvang van de les) op de hoogte te zijn gebracht door de organisatie of leidinggevende.
1.6 Ouders/verzorgers kunnen de les niet bijwonen. Er worden speciale kijk uren georganiseerd. U hoort dit ver van tevoren van de docent (dit geldt ook bij een proefles).
Inschrijving
2.1 Dit contract wordt aangegaan voor minimaal 2 maanden (geldt niet voor selectieklassen, zij gaan een jaarcontract aan)) en is pas afgelopen na uitschrijving (zie punt uitschrijving).
2.2 Na ondertekening van het inschrijvingsformulier wordt de contributie d.m.v. automatische incasso afgeschreven. De automatische incasso zal worden gedaan tussen de 1e en 4e
van de nieuwe maand.
2.3 Het overeenkomende bedrag (aan contributie) wordt ook betaald als de deelnemer enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van de dansstudio. Uitzonderingen zijn slechts
mogelijk als de dansstudio hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
2.4 Voor uitschrijving is er een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand en dient per mail of schriftelijk worden gedaan.
2.5 Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is uitgeschreven, dan blijft u contributie plichtig en wordt de contributie zonder meer opgeëist.
2.6 Wanneer de deelnemer niet betaald ontvangt de deelnemer een herinnering. Hierna zal een incassobureau/deurwaarder het overnemen. Alle kosten die gemaakt moeten worden
voor MK Dance Studio, zoals advocaat of rechters, zullen bij de deelnemer worden verhaald.
Kledingvoorschriften
3.1 Deelnemers dienen in het bezit te zijn van goede dans-sportschoenen. Geen buitenschoenen in de dansstudio's.
3.2 Goed zittende en schone sportkleding is vereist, dus geen spijkerbroeken onder de lessen. De kleding dient ten alle tijden stank- en vlekvrij te zijn. Het haar moet vast en uit het
gezicht.
3.3 Kleding voor selectieklassen moet zelf worden aangeschaft en blijft dan eigendom van hun zelf. Kleding dat wordt geleend van MK Dance Studio blijft eigendom van MK Dance
Studio (eigenbijdrage ook).
3.4 Sieraden zijn niet toegestaan in de lessen i.v.m. de veiligheid. Heb je ze toch om? Eigen verantwoordelijkheid bij het niet af doen.
Gedragsregels
4.1 Het is strikt verboden om telefoonnummers, email adressen en overige contact gegevens of inhoud van brieven/mails/berichten van MK Dance Studio met overdracht van informatie
als oogpunt uit te wisselen met personen en/of medeleerlingen.
4.2 Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden, denk hierbij ook aan uw lichamelijke verzorging.
4.3 Het is niet toegestaan aanhang mee te nemen naar de lessen. Indien minderjarig zal een uitzondering worden gemaakt voor maximaal 1 persoon. Tijdens de lessen is het voor
toeschouwers verboden luidruchtig te praten of deelnemers op een andere manier te storen.
4.4 Voor een goed verloop van de lessen dient de deelnemer tenminste 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en in een termijn niet meer dan 3x te laat te zijn gekomen. Bij het
veelvuldig te laat komen volgt een gesprek.
4.5 Wanneer een deelnemer tijdens een lesdag niet aanwezig kan zijn om welke reden dan ook, dient dit vooraf te worden gemeld bij de dansstudio. Het is niet toegestaan om gemiste
lessen zonder vooraf verleende goedkeuring van MK Dance Studio op een andere dag of tijdstip in te halen.
4.6 Indien conflicten ontstaan in of rondom de dansstudio moet dit worden overlegt met de leidinggevende van MK Dance Studio, een verzoek hiertoe kan worden ingediend via de
contactgegevens. Ga niet voor of na de les in discussie met de docent. Leidinggevende besluit welke docent er ingezet kan worden om te bemiddelen.
4.7 Als danser ben je verplicht een flesje water of ander drinken (geen koolzuurhoudende dranken) mee te nemen naar de les.
4.8 Snoepen, eten is onder de les niet toegestaan.
4.9 Mobiele telefoons op stil onder de lessen.
4.10 Het rondslingeren van jassen, tassen e.d. is niet toegestaan, deze dienen vooraf op de aangewezen plek te worden bewaard.
4.11 Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen de studio of onder invloed in de lessen te verschijnen.
4.12 Voor de les moeten e.v.t. blessures aan de docent gemeld worden.
4.13 Ruzie, uitschelden, liegen of andere uitlatingen worden niet geaccepteerd bij MK Dance Studio. Bij meerdere keren herhaling door de zelfde persoon gaat er een brief/telefoontje
naar de ouders/verzorgers. Wordt hier niets mee gedaan, dan zal stopzetting via een brief naar de adres gegevens van de leerling worden verstuurd. Geldt ook voor ouders van
leerlingen van MK Dance Studio. Mochten zij zich niet kunnen gedragen, uitingen maken over onze dansstudio of docenten omdat er een beslissing wordt gemaakt waar u als ouder,
leerling of buitenstaander niet mee eens bent, dan kan ook het lidmaatschap worden beëindigd.
Overig
5.1 Plassen voor de les.
5.2 MK Dance Studio o.l.v. M. kruisbergen behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen.
5.3 MK Dance Studio staat bij de kamer van koophandel geregistreerd als handelsnaam onder: MK Dance Studio.
5.4 Bij deelnemers onder de 18 jaar, is de betalende persoon aansprakelijk en verantwoordelijk.
5.5 De betalende persoon of deelnemer boven de 18 wordt geacht op de hoogte te zijn van onze voorwaarden.
5.6 Op officiële feestdagen is er geen les.
5.7 Tijdens schoolvakanties is er geen les (tenzij er anders word aangegeven).
5.8 MK Dance Studio heeft het recht ieder persoon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
5.9 Bij afwezigheid van een les graag afmelden via mail, telefoon of sms/app.
5.10 Tijdens schoolvakanties wordt er doorbetaald (augustus is geen betaalmaand en er is dan ook geen les met uitzondering van de selectieklassen, zij betalen door).
5.11 Ten tijde van een voorstelling vervalt het normale rooster en wordt er gekeken naar extra trainingen als dit nodig is. Lessen kunnen dan ook vervallen voor repetities of een
voorstelling. Ieder lid dient een basisoutfit te hebben. Alle gegevens vind u ieder jaar op onze speciale webpage. Bij de kaartverkoop horen een aantal regels! Ieder bestaand persoon
dient een theaterkaartje te kopen. De regels van de voorstellingen vind je op de inlogpagina. Inlogcodes krijgt u altijd ieder jaar per mail. Geen toegang voor Baby's in een theater.
Kinderen mogen vanaf 4 jaar de shows in een theater komen bekijken. Iedere deelnemer doet op eigen verantwoording mee aan binnen of buiten activiteiten. Onder de 18 jaar zijn
ouders/verzorgers verantwoordelijk.
5.12 Het is verboden om choreografieën te kopiëren of uit te voeren zonder toestemming van M. Kruisbergen. Hiervoor kan een boete worden opgelegd.
5.13 Als u een privé les of workshop volgt dan krijgt u van te voren de regels die gelden en deze moeten worden ondertekend.
5.14 Als, als gevolg van uitingen over MK Dance Studio in social media of dergelijke schade wordt berokkend wordt rechtelijke vervolging ingezet.
5.15 Selectieklassen hebben nog een paar extra regels i.v.m. wedstrijden en trainingen. Deze hangt in de studio en krijg je mee bij aanname na de auditie.
5.16 Wijzigen in de algemene voorwaarden zullen met een ** worden aangegeven. Wij vermelden bij een wijziging de datum er altijd bij. Ieder nieuw jaar zal per 1 september voor
ieder lid van MK Dance Studio de updates van kracht zijn.
5.17 Door de naamsverandering van Dansstudio Dancerella naar MK Dance Studio zal er niets, behalve de naam, veranderen in de algemene voorwaarden.

