
Algemene voorwaarden De Dansfabriek . , 

 
LIDMAATSCHAP 
 

• Het lidmaatschap bestaat uit 11 maanden per dansseizoen. Elke les 

word minimaal 37x per seizoen gegeven.  

• In de grote (zomer)vakantie is De Dansfabriek gesloten en zijn er 

geen lessen. Alle vakanties  en feestdagen zijn verrekend in het 

lesgeld.  Alleen in de maand augustus word er niet geïncasseerd.  

• Je betaald éénmalig €15,- aan inschrijfgeld. Oud leden betalen geen 

inschrijfgeld.  

• De Dansfabriek hanteert een opzegtermijn van één (kalender) maand. 

Dus zeg je in bv in januari op, word de maand februari nog 

geïncasseerd.  

• Mocht je nadat je een proefles hebt gedaan nog niet zeker weten of 

de les wel bij je past kun je ook éénmalig kiezen voor een proefmaand. 

De kost €30,- en dient contant betaald te worden.  

 

BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP  

 

•  Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren per e-mail. Deze opzegging 

kunt u mailen naar info@dedansfabriek.nl.  

• We geven geen lesgeld retour maar in uitzonderlijke gevallen is een 

gedeeltelijke restitutie mogelijk. De beslissing hierover wordt te allen 

tijde genomen door De Dansfabriek. 

 
BETALING 
 

• De danslessen worden per kalendermaand betaald via een automatisch incasso 
en word tussen de 1ste en 3e van de maand afgeschreven. 

• Wil je contant betalen, dan kan dit ook. Hiervoor gelden andere regels. 

• Lukt het De Dansfabriek niet om het geld te incasseren, dan zal het lesgeld de 
volgende maand dubbel afgeschreven worden of kan deze contant betaald 
worden. Als De Dansfabriek 3 maanden achtereen volgend het  geld niet kan 
incasseren, dan zal de betaling daarna contant verlopen en betaalt  u iedere 
eerste les van de maand het lesgeld aan de docent. 

• Wijzigen van rekening nummer of betaal wijze dienen per mail doorgegeven te 
worden.  
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 DE LESSEN 
 

• Ga ten alle tijden respectvol om met elkaar tijdens de danslessen.  

• Persoonlijke hygiëne is belangrijk. Denk hierbij aan deodorant en/of 

een handdoek. 

•  Draag geen buitenschoenen in de zaal. Hiermee breng je zand in de 

zaal, waardoor  er slijtage ontstaat aan de dansvloer en leerlingen 

tijdens grondstukken in het zand op de grond liggen. 

• Tijdens de lessen dien je dans of sportkleding te dragen. Bij de lessen modern 

en jazz zien we graag een zwarte legging met een nauw aansluitende top of 

shirt zodat we jullie houding goed kunnen zien.  

• Het kan zijn dat een docent ziek is. We proberen  altijd  voor  vervanging  te 

zorgen. Soms is dit echter niet mogelijk, maar dan word je van tevoren 

ingelicht.  

• Een gemiste les kan altijd ingehaald worden op een ander dag. Neem 

hier van te voren altijd even contact over op via de app.  

• Gelieve de mobiele telefoon op ‘stilfunctie' of uit te zetten tijdens de 

dansles en in het daarvoor bestemde bakje te leggen die in de zaal 

aanwezig is.  
• Neem geen tassen of andere spullen mee de zaal in,  laat deze in de  

kleedkamer.  

• Gelieve geen toeschouwers in de lessen. Wil je een keer iemand 

meenemen? Vraag het dan even aan je dansdocent. Ook organiseren 

we één of twee keer per jaar een vrienden en vriendinnen les.  

 

   PRIVACY 

• Er zullen vanuit De Dansfabriek regelmatig filmpjes en foto’s gemaakt 

worden om op de website en onze Socials te plaatsen.  Bij inschrijving 

geef je automatisch toestemming voor het plaatsen van deze foto’s of 

filmpjes. Wil je niet te zien zijn!? Dan dient dit via de mail  via 

info@dedansfabriek.nl  kenbaar gemaakt te worden aan ons, zo 

kunnen we hier rekening mee houden.  

 
   AANSPRAKELIJKHEID 

De Dansfabriek is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, 

opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel. Tevens ook niet voor 

diefstal of beschadigingen van goederen van dansleerlingen en bezoekers. 

Zorg dat je geen kostbare spullen meeneemt of leg je mobiel en 

portemonnee in de danszaal in het daarvoor bestemde bakje. 
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