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Inschrijving  
- De deelnemer is bij het inschrijven op de hoogte van de algemene voorwaarden van Dance Nation Breda en handelt hiernaar. Deze is altijd te 
vinden op de website. 
- Vanaf de inschrijving bestaat er een overeenkomst tussen Dance Nation Breda en de deelnemer voor onbepaalde tijd. 
- Alle abonnementen worden automatisch verlengd tenzij het schriftelijk wordt opgezegd of veranderd. Hiervoor wordt een opzeggingstermijn 
van een maand in acht genomen vóór de verlening. 
- Na verlening wordt er een opzegtermijn van één maand in acht genomen. Deze moet vóór de eerste van de maand via email zijn doorgeven. 
Voorbeeld 1: Heeft de deelnemer zich schriftelijk via de mail afgemeld op 1 januari dan zal zijn/haar abonnement aflopen op 28 februari. 
Voorbeeld 2: Heeft de deelnemer zich schriftelijk via de mail op 31 december afgemeld dan loopt zijn/haar abonnement af op 31 januari.  
- Opzeggingen via WhatsApp worden niet gezien als officiële opzegging. Deze dient altijd te worden gedaan via email naar 
info@dancenationbreda.nl 
- Bij inschrijving dient de deelnemer het inschrijfformulier geheel naar waarheid in te vullen en in te leveren bij de desbetreffende docent. 
- Voor inschrijving wordt éénmalig €12,50 in rekening gebracht.  
- De deelnemer schrijft zich in voor een abonnement voor een x aantal lessen per week. De deelnemer kan zelf per week inschrijven voor een 
les naar keuze via de Bueno App.  
- In de maanden juli & augustus is er een aangepast zomer rooster.  

Contributie  
- U machtigt Dance Nation Breda, na inschrijving, om doorlopend een bedrag af te schrijven, totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt. 
- Het bedrag wordt rond de 22e afgeschreven van uw rekening. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso. U betaalt dus 22e 
januari voor de maand februari.  
- Wordt een automatische incasso 3 keer of meer gestorneerd dan wordt er eenmalig een extra bedrag in rekening gebracht van €15,00. Tevens 
moeten de gestorneerde bedragen alsnog betaald worden. 
- Proeflessen wordt van het maandbedrag afgehaald. 
- Met het ondertekenen van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met de regels van het machtigen.  
- Bij inschrijving van een minderjarige (onder de 18 jaar) is een handtekening van een ouder/verzorger/opdrachtgever vereist. 
- Er wordt geen restitutie op lesgelden gegeven. 
- Bij niet tijdige betaling heeft Dance Nation Breda het recht om de deelnemer te weigeren in de les/ workshop, of cursus. - De duur van de les 
is 55 minuten mits anders wordt aangegeven in de les.  

Algemeen  
- Dance Nation Breda heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot een les, workshop of cursus te weigeren. 
- Bij verhindering van een les mag deze altijd op een ander les moment worden ingehaald. Graag in overleg bij één van onze docenten wanneer 
deze inhaal les kan plaatsvinden. 
- Bij onvoldoende aanmeldingen kan door Dance Nation Breda eenzijdig besloten worden om de les, workshop of cursus niet door te laten gaan.  
- Deelnemers die zich inschrijven voor een abonnement dienen zich uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les zich af te melden als zij verhinderd 
zijn. Dit dient te gebeuren via mail of bij de docent. 
- Dance Nation Breda houdt deelnemers voornamelijk op de hoogte via de website, Instagram, facebook, e-mail en WhatsApp.  
- Het is mogelijk dat er tijdens de les, workshop, cursus, optreden of wedstrijden foto’s en/of video’s worden gemaakt. Bij het ondertekenen 
van het inschrijfformulier gaat u ermee akkoord dat deze beelden gebruikt mogen worden op social media, posters, websites of andere 
publicitaire doeleinden. 
- De eventuele kosten die ontstaan bij deelname aan wedstrijden of evenementen zijn voor de deelnemer zelf. 
- Wanneer de kosten van de dansschool stijgen, zal dit doorberekend worden in de contributie. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. 
- De algemene voorwaarden kunnen door Dance Nation Breda eenzijdig aangepast worden. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. 
- Zodra Dance Nation Breda in bezit is van uw email adres kan dit gebruikt worden voor nieuwsbrieven, communicatie en promotiedoeleinden.  

Aansprakelijkheid  
- Dance Nation Breda is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen die tijdens, voor of na de lessen, workshops of cursussen 
mochten ontstaan. Indien de deelnemer last heeft van een blessure dient hij/zij voor het deelnemen aan de les dit te melden bij de docent. 
- Bij ziekte en/of aandoening dient de deelnemer dit voorafgaand aan deelname van alle activiteiten van de dansschool schriftelijk kenbaar te 
maken aan de dansschool.  
- Dance Nation Breda is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigingen van eigendommen, of eventuele diefstal.  
- Dance Nation Breda is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten voortvloeiend uit annulering van lessen, workshops of cursussen. 
- Dance Nation Breda is niet aansprakelijk voor schade die door de deelnemers zelf wordt aangebracht aan de zaal of accommodatie, deze zijn 
voor eigen kosten van de deelnemer.  
- Dance Nation Breda is niet aansprakelijk voor verandering van lestijden en/of dansstijlen op de dag dat de deelnemer is ingedeeld in geval van 
overmacht, uitval docent of andere onvoorziene gebeurtenissen.  

 


