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Dancepoint werkt uitsluitend met gediplomeerde of speciaal opgeleide dans - en 
sportinstructeurs. Wij hanteren geen inschrijfgeld of vervelende maandelijkse incasso's. 
Betaling geschiedt per lesperiode.  

Een lesperiode kan uit 7 tot maximaal 20 lessen bestaan.  
 
Stijl- en Partydans  -  per lesperiode 13 lessen 
Disco Foxtrot  -  per lesperiode van 7 of 10 lessen  
Salsa  -  per lesperiode van 7 of 10 lessen 
Piloxing  -  per 10 of 20 rittenkaart of losse les 
PowerFit -  per 10 of 20 rittenkaart of losse les  
Hip Hop  -  per lesperiode 18, 19 of 20 lessen 
Kidzclub  -  per lesperiode 18, 19 of 20 lessen 
Streetkidz  -  per lesperiode 18, 19 of 20 lessen 
Streetdance  -  per lesperiode 18, 19 of 20 lessen  
 
 
Let op !!   
Tijdens (school) vakanties en feestdagen zijn er geen lessen.  
 
Iedere cursist heeft recht op maximaal één gratis proefles per dansstijl. Indien er één of 
meerdere lessen zijn gevolgd ná de gratis proefles is automatische inschrijving van 
toepassing en is het volledige cursusgeld voor de desbetreffende periode verschuldigd. 
Proeflessen zijn uitsluitend bedoeld voor cursisten die nog geen lid zijn van Dancepoint en 
ook nog nooit lid zijn geweest. Proeflessen gelden niet voor vervolg- of 
gevorderdencursussen tenzij iemand zich als nieuw lid aanmeldt. Indien een bestaand lid van 
Dancepoint één of meerdere lessen heeft gevolgd van een vervolg- of gevorderdencursus, is 
het volledige cursusgeld verschuldigd. Het volledige cursusgeld dient voor de 4e les te zijn 
voldaan. Bij de eerste herinnering worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. 
Bij de tweede (tevens laatste) herinnering worden € 6,00 aan administratiekosten in 
rekening gebracht. Dancepoint is een dansportvereniging. Verenigingen vallen niet onder de 
Wet van Dam, maar onder het verenigingsrecht. Hier kunnen contracten (lidmaatschappen) 
nog steeds met een periode van maximaal één jaar worden verlengd. 
Per maand opzeggen is dus niet mogelijk. U bent gehouden aan de lopende contract termijn. 
 
Indien er na twee herinneringen de volledige betaling (inclusief administratiekosten) alsnog 
uitblijft, ontvangt de cursist(en) een laatste verzoek om de hoofdsom binnen 5 dagen te 
betalen. 
Indien de volledige betaling na 5 dagen nog niet is bijgeschreven op het 
bankrekeningnummer van Dancepoint dan ontvangt de cursist(e)n) een schriftelijke 
bevestiging dat de vordering, per betreffende datum, ter incasso wordt aangeboden aan het 
incassobureau.  
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Dancepoint is verzekerd tegen oninbare vorderingen. 
Het incassobureau rekent de volledige hoofdsom af met Dancepoint. Vanaf dit moment 
loopt de vordering via het incassobureau en is het niet meer mogelijk om de openstaande 
bedragen aan Dancepoint te voldoen. 
 
De volledige hoofdsom en (buiten)gerechtelijke kosten ad. € 48,40 inclusief 21% BTW  
(tarief 2020) komen ten laste van de cursist(e)n) en zullen door het incassobureau in 
rekening worden gebracht. 
 
Indien het volgen van de lessen of activiteiten wegens ziekte niet meer mogelijk is, heeft de 
deelnemer, c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger, het recht de overeenkomst tussentijds op 
te zeggen, het geen dan dient te geschieden door overlegging van een artsenverklaring. 
Geschiedt dat niet dan wordt de overeenkomst geacht definitief tot stand te zijn gekomen 
en blijft als zodanig van kracht. Indien de overeenkomst volgens de juiste procedure wordt 
opgezegd, zal deze per de eerstvolgende les geacht te zijn beëindigd. Onder aftrek van € 10,- 
administratiekosten zal restitutie van het betaalde cursusgeld plaatsvinden. De reeds 
gevolgde lessen worden uiteraard conform de geldende tarieven in rekening gebracht. 
 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren door middel van een 
opzegbrief die wordt afgegeven tijdens de les of per e-mail naar info@dancepoint.nl. 
Opzeggen dient minimaal 7 dagen voor een nieuwe lesperiode te geschieden. Indien de 
opzegging na bovengenoemde periode geschied, wordt het volledige cursusgeld van de 
komende of lopende periode in rekening gebracht. 
 
Bij absentie door vakanties, ziekte of verhindering aan de zijde van de deelnemer kunnen  
gemiste lessen niet worden ingehaald en komen volledig voor risico van de deelnemer. 
Betaalde contributies over deze periodes worden niet gerestitueerd. 
 
Dancepoint bepaalt het aantal deelnemers, en op welke dagen en tijden dansonderricht kan 
worden genoten. 
Men zal zich hiernaar individueel dienen te richten. 
 
Dancepoint behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of bij het overtreden van de 
huisregels door deelnemer zonder verdere opgave van redenen, deze voor bepaalde dan wel 
onbepaalde tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te (laten) verwijderen 
zonder dat hierdoor een recht van restitutie wordt gecreëerd. Een en ander is uitsluitend ter 
beoordeling aan Dancepoint. 
 
Door inschrijving voor een cursus gaat de deelnemer akkoord met de  
Algemene Voorwaarden van Dancepoint is hij/zij gehouden deze volledig na te leven. 
 
Algemene Voorwaarden - Gedeponeerd 12-12-2011  
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