
 

 

Lesovereenkomst DanCe Skillz  
Artikel 1 – overeenkomst  
Artikel 1.1 – totstandkoming overeenkomst 

De lesovereenkomst komt tot stand zodra de leerling of diens ouder/voogd het 

inschrijfformulier van DanCe Skillz ten aanzien van de betreffende dansles invult en inlevert 

bij een van de DanCe Skillz docenten. 

Artikel 1.2 – duur overeenkomst 

De lesovereenkomst wordt afgesloten voor minimaal één dansseizoen en kan alleen door 

schriftelijke opzegging worden beëindigd. De lesovereenkomst kan 2 keer per jaar worden 

ontbonden. Te weten: na de zomershow in juli en na de wintershow in januari. Een 

dansseizoen bij DanCe Skillz is officieel afgelopen ná een eindshow. Bij schriftelijke 

opzegging vóór een show zullen er ná de show geen danslessen meer aan het betreffende lid 

worden aangeboden. 

Artikel 1.3 - verzuim 

DanCe Skillz behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval 

van ziekte, feestdagen, zomervakantie of plotselinge verhindering van de docent(e) of 

locatie. In dit geval zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden 

de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. 

Artikel 1.4 – aanwezigheid 
Het kan voorkomen dat tijdens een dansles veel leden afwezig zijn. Bij minimaal 6 leden gaat 
de dansles door. Bij 5 leden of minder zal de dansles komen te vervallen.  
 
Artikel 1.5 – beëindiging overeenkomst 

Tussentijdse beëindiging van de lesovereenkomst is niet mogelijk zoals omschreven in artikel 

1.2. De uit de lesovereenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet 

overdraagbaar.  

Artikel 2 - huisregels 
Bezoekers, leerlingen, gasten, etc. dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en 
in leslocaties te houden aan de huisregels van DanCe Skillz evenals de aanwijzingen die 
gegeven worden door DanCe Skillz en/of het personeel op te volgen. 
DanCe Skillz heeft het recht de leerling de toegang tot een les te ontzeggen indien de leerling 
zich niet houdt aan de huisregels van dansschool DanCe Skillz. De regels worden besproken 
met de leerling in de danslessen. 
 

Artikel 3 - Film, foto of geluidsopnames (anders dan voor eigen gebruik) 
1. Het is zonder toestemming van de dansstudio niet toegestaan film, foto of 

                    geluidsopnames te maken tijdens lessen en/of optredens.  
2. Rechten op door de dansstudio ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en       

andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan DanCe Skillz. 
3. Het (commercieel) aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is 

uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van DanCe Skillz. 
 

Bij overtreding kan de toegang tot DanCe Skillz worden ontzegd. 
 



 

 

Artikel 4 - lidmaatschap 
Artikel 4.1 - betalingen 

De prijs voor een lidmaatschap bij DanCe Skillz bedraagt €28,- per maand, gebaseerd op een 

gemiddelde van 4 lessen per maand en €7,- per les. Een wijziging in het voor de danslessen 

verschuldigde lesgeld staat altijd vermeld in de mail voorafgaand aan het nieuwe 

dansseizoen. Indien een leerling later instroomt en het lessenaanbod al is begonnen start 

een leerling na de proefles bij aanvang van de eerstvolgende maand.  

Artikel 4.2 – blessure 
Bij een langdurige blessure stopt de contributie tijdelijk. De contributie stopt vanaf de 28ste 
van de eerstvolgende maand na de maand waarin de blessure is opgelopen. Krijgt u als lid 
bijv. in maart een blessure dan stopt de contributie vanaf 28 april.  
 

Artikel 5 - aansprakelijkheid 
De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en 
volgt de aanwijzingen van de docent(e) van DanCe Skillz volledig op eigen risico. DanCe Skillz 
is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolg van het deelnemen 
aan de lessen dan wel andere activiteiten van DanCe Skillz of als gevolg van het verblijf in 
één van de leslocaties of op het terrein van de dansschool. 
Daarnaast is DanCe Skillz niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of 

diefstal van (een) eigendom(men) van de leerling. 

DanCe Skillz is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/leerlingen en 
overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot 
onze locaties & tijdens onze activiteiten. 
Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van DanCe Skillz hebben beschadigd, zijn 
gehouden deze schade volledig aan DanCe Skillz te vergoeden. Indien de schade door 
meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk. 
 

Artikel 6 - slot 

DanCe Skillz behoudt zich het recht om de lesovereenkomst, indien noodzakelijk, aan te 

passen en zal deze in dat geval per direct kenbaar maken via de website zodat de leerling en 

diens ouder/voogd weten waar deze aan toe zijn. 


