
        ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING 
VAN: Laura’s Dance 

hierna te noemen: gebruiker 

Artikel 1 Definities 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is 
aangegeven. 

Gebruiker: Laura’s Dance 
Opdrachtgever: Cursisten 
Overeenkomst: de overeenkomst tot het geven van dansles 

Artikel 2 Algemeen 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en aanbieding tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen 
te worden betrokken. 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen 
van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander 
op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten 
verrichten door derden. 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. 
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte 
onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn. 

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de 
opdrachtgever hierover van tevoren schriftelijk inlichten. 

Artikel 5 Contractsduur; uitvoeringstermijn 

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders 
voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. De overeenkomst geldt in beginsel voor onbepaalde tijd. Er kan tussentijds opgezegd worden met één maand opzegtermijn voorafgaande aan 
de eerste van de maand. 

Artikel 6 Betaling 

1.  De maandincasso zal op iedere eerste van iedere maand het bedrag ingehouden worden middels vooruitbetaling. Bezwaren tegen de hoogte 
van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Juli en augustus is de dansschool gesloten en zal er geen contributie afgeschreven 
worden.  

2. Bij inschrijving zal de lopende maand worden verrekend in evenredigheid met het aantal deelgenomen lessen van de betreffende lopende 
maand. 

3. Er mag 1 gratis proefles gevolgd worden.  

4. Restitutie van de contributie is niet mogelijk. 

5. Bij langdurige ziekte of blessure (langer dan één maand) is het mogelijk om met behoud van de inschrijving het betalen van de contributie te 
stoppen. Dit geldt alleen voor gehele maanden met afwezigheid. Tevens kan dit enkel bij aantonen van ziekte/blessure. 

6. Tijdens de aangegeven vakanties zoals op de site vermeldt staat, is er geen les. Bij twijfel kunt u aan de docent de data vragen van de door 
Laura’s Dance gehanteerde vakanties.  

7. Wanneer de opdrachtgever niet aan de betaling voldoet, wordt deze niet meer toegelaten tot de dansles.  



Artikel 7 Inschrijving 

1. Inschrijvingen geschieden middels een inschrijfformulier die u kunt krijgen bij de docent. De inschrijving is pas definitief na het volledig betalen 
van het inschrijfgeld (van de somma van € 20,00). 

2. Inschrijvingen van minderjarigen(tot 18 jaar) dienen te worden ondertekend door een van de ouders of verzorgers. 

3. Bij een wachtlijst geldt toetreding tot een les op basis van de ingeschreven volgorde. 

4.De inschrijving vervalt bij het niet voldoen van de contributie. 

Artikel 8 Opzegging 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen.  

2. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door opdrachtgever moet deze rekening houden met één maand opzegtermijn, gerekend per de 
eerste van de maand. 
  
Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal etc. 

2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, 
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal 
het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de 
zin van deze voorwaarden;  

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfsstagnatie.  

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan 
opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. 

Artikel 10 Vrijwaringen 

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de 
opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die 
gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. 

2. De choreografieën binnen Laura’s Dance zijn eigendom van Laura’s Dance. Kopiëren van deze choreografieën is verboden. Wil je toch een 
keer gebruik maken van een Laura’s Dance choreografie, dan kun je toestemming vragen bij je docent. 

Artikel 12 Geschillen 

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 
Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te 
beslechten. 

Artikel 13 Toepasselijk recht 

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 


