Verklaring en voorwaarden leden Dans-à-Lon
Bij inschrijving verklaart (ouder van) deelnemer dat deelnemer geen medische
beperkingen heeft zoals hart-, -long en vaatziektes.
Dans-à-Lon sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van
een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de
schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van
dwingend recht voor zijn risico komen.
Dans-à-Lon is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels
die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken worden
opgelopen.
Indien Dans-à-Lon om welke reden dan ook gehouden is enige schade te
vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat
maximaal in het onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering
van Dans-à-Lon wordt uitbetaald.
Dans-à-Lon is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of
personenschade te vergoeden.
Huisregels
Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op
locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Dans-à-Lon en/of de
regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers
dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder, locatieeigenaar (Key4Music) of door de daartoe bevoegde persoon op te
volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering
worden overgegaan.
Kauwgum, oorbellen en kettingen zijn tijdens de les vanwege
veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.
De danszaal dient betreden te worden met schoon schoeisel. Voor de locatie aan
de Zandweg geldt dat alleen zwarte schoenzolen worden toegelaten in de zaal.

Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Dans-à-Lon, Key4Music,
Cultuurbank of de gymzalen van gemeente Best is niet toegestaan en zal in
rekening worden gebracht.
Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de
docent.

Diefstal
Dans-à-Lon is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.
Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dans-à-Lon stelt het
wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie
ondernomen kan worden.
Administratief:
 Lesgeld dient viermaal per jaar te worden voldaan bij aanvang van een
lesperiode.
 Opzeggingen gaan per lesperiode. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van een
nieuwe lesperiode schriftelijk opzeggen (per mail of per post).
 Wil je niet deelnemen aan het volgende dansseizoen? Dan dient het
schriftelijke bericht hiervoor uiterlijk op 1 augustus binnen te zijn. Je
inschrijving wordt anders automatisch verlengd.
 Tussentijdse opzeggingen houden geen vermindering van lesgeld in (m.u.v.
ernstige ziekten/langdurige ziekenhuisopnames en verhuizing (>30km) – in
overleg).
 Lessen die door toedoen van Dans-à-Lon worden geannuleerd zullen
worden ingehaald. Een alternatief is dat bij ziekte van een docent Dans-àLon een vervangende docent regelt.
 Bij afmeldingen van deelnemers waarbij slechts 3 kinderen voor een les
overblijven, is Dans-à-Lon gerechtigd zonder verdere verplichtingen of
lesgeldrestitutie de betreffende les te annuleren.
 Bij situaties van overmacht waarbij de lessen van Dans-à-Lon niet kunnen of
mogen doorgaan (denk onder andere sluiting op last van de overheid,
onvoorziene en onverwachte schade aan de zaal) is er geen sprake van
lesgeldrestitutie. Wel zal Dans-à-Lon er alles aan doen wat in haar macht ligt
om te kijken naar alternatieve lesmethoden en – momenten.
 Inschrijfgeld bedraagt € 12,50. (eenmalig).
Beeldmateriaal en Social Media

Een inschrijving is tevens uw goedkeuring voor het plaatsen van foto’s en/of
korte video’s van de dansers op facebook en/of de website van Dans-à-Lon. Bent
u het hier niet mee eens, dan kunt u dit mailen naar lonneke@dans-a-lon.nl of
aangeven op het formulier ‘Toestemmingsformulier – Social Media en Website’.

