
Algemene voorwaarden 10dance cursusjaar 2019/2020  
 
In- en uitschrijven  
1. Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het digitale inschrijfformulier, u 
ontvangt per email een bevestiging.   
2. Inschrijving is tussentijds mogelijk, dit na contact met 10dance. Het lesgeld wordt dan 
naar rato berekend.  
3. Bij het volgen van een tweede of derde cursus ontvangt u 30% korting (met 
uitzondering van de demoteams, hier ontvangt u 10% korting). Op elk tweede, derde etc. 
gezinslid ontvangt u 10% gezinskorting. Indien de cursist in aanmerking komt voor 
meerdere kortingen, zal alleen de hoogste korting van toepassing zijn.  
4. Het dansseizoen bevat 38 danslessen.   
5. De cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname.   
6. Tegen het einde van elk cursusjaar wordt via een mailing gevraagd of u in het nieuwe 
cursusjaar door wil gaan met de danslessen. U dient zich dan voor het nieuwe 
cursusjaar in te schrijven of schriftelijk/per email uit te schrijven.   
7. Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk. Bij opzegging door 
ziekte, zwangerschap of verhuizing is een restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk. 
Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend.   
8. 10dance dient zo spoedig mogelijk op te hoogte worden gesteld van een 
adreswijziging.  
 
Betaling  
1. Bij inschrijving verplicht men zich tot betaling van het volledige cursusgeld of naar rato 
berekende lesgeld bij tussentijdse inschrijving. Betaling van het cursusgeld is verdeeld 
over 3 termijnen, eind september, eind januari en begin april en vindt plaats op basis van 
automatische incasso. Wilt u per rekening betalen dan wordt er €5,- administratiekosten 
berekend.  
2. Het cursusgeld wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd. 
 
Kledingvoorschriften 
10dance hanteert kledingvoorschriften zoals vermeld bij de desbetreffende cursus. 
Daarnaast mogen er om veiligheidsredenen geen sieraden gedragen worden en dienen 
lange haren te worden opgestoken.  
 
Administratie & bereikbaarheid  
10dance is telefonisch bereikbaar voor vragen en informatie op maandag tussen 18.30 
uur en 19.30 uur (vakanties uitgezonderd). Verder kunt u buiten bovenstaande tijden ook 
proberen te bellen en bij afwezig een bericht op de voicemail achter laten, u wordt dan 
zo snel mogelijk terug gebeld. En u kunt natuurlijk altijd via de mail contact op nemen, 
deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.   
Telefoon: 06-83054080  Email: info@10dance.nl  
 
Proefes  
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een gratis proefles via het 
contactformulier. Na afloop bestaat de mogelijkheid om u in te schrijven.  
 
 



 
 
 
Enkele huisregels 
1. Het is niet toegestaan de dansruimtes te betreden met buitenschoenen.   
2. Mobiele telefoons, iPod en MP3 spelers dienen tijdens de lessen te worden 
uitgeschakeld.  
3. Kauwgom is niet toegestaan tijdens de lessen.  
 
Ziekte en afwezigheid 
Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch of 
per email op de hoogte gebracht. Er zal gezocht worden naar vervanging of er zal 
geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. 
Indien er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen, heeft de cursist recht op 
terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.  
 
Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht 10dance hiervan op de 
hoogte te brengen. Dit kan telefonisch/sms of via de mail. Bij verhindering van cursisten 
vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.  
 
Overige bepalingen  
1. Tijdens de lessen kunnen er foto’s of video-opnamen worden gemaakt. 10dance mag 
deze beeldopnamen gebruiken voor promotie doeleinden, voor presentaties e.d. zonder 
de betreffende cursist, diens ouder / verzorger hiervan op de hoogte te stellen.   
2. De samenstelling van de groepen wordt door 10dance ingedeeld, en is onder andere 
afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen. Deze kan 
tussentijds gewijzigd worden als 10dance daartoe aanleiding ziet. Over samenstelling is 
geen discussie mogelijk, 10dance beslist hierin.  
3. 10dance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of 
vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen.  
 
Slotbepaling  
Bij inschrijving gaan de cursist en de cursusgeld plichtige akkoord met al deze 
voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn 
voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist 10dance.  
 

 

	


