
 

Algemene voorwaarden ingaande vanaf 1-11-2019 

Dansschool Maick van Leeuwen 

Cursusjaar   

Het cursusjaar loopt van 1 september tot 1 augustus het volgende jaar en is op gedeeld in 2 

cursusdelen van 15 lessen. Daarnaast is er ook een maandabonnement die specifiek voor 

bepaalde lessen geld. Deze cursus loopt per geheel jaar van 1 januari tot 31 december.  

Administratie / bereikbaarheid   

Dansschool Maick van Leeuwen is voor informatie, vragen en dergelijke telefonisch 

bereikbaar op 06-82006580. Mocht u geen gehoor krijgen, dan verzoeken wij u een bericht op 

de voicemail achter laten. U wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld. U kunt natuurlijk altijd 

via de mail info@dansschoolmaickvanleeuwen.nl contact op nemen. Deze wordt dan zo snel 

mogelijk beantwoord. Postadres: Dansschool Maick van Leeuwen Turnstraat 32, 3078 ZM 

Rotterdam 

Ziekte, afwezigheid en beschikbaarheid locatie.  

Bij ziekte/afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch, per mail 

of per brief op de hoogte gebracht. Bij ziekte/afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht 

worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk 

zijn, dan vervalt de les.  

Dansschool Maick van Leeuwen kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien door 

overmacht geen les kan worden gegeven. Bijvoorbeeld door ziekte, brand, schade aan 

gebouwen of beschikbaarheid locatie. Restitutie van het cursusgeld bij het vervallen van de 

lessen door overmacht is niet van toepassing. 

Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansschool Maick van 

Leeuwen hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of via de mail. Er vindt dan 

geen restitutie van cursusgeld plaats.   

Inschrijven   

- Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het digitale/schriftelijke 

inschrijfformulier.   

- Dansschool Maick van Leeuwen werkt met doorlopende inschrijving. De inschrijving wordt 

van cursusdeel (15 lessen) tot cursusdeel (15 lessen) stilzwijgend verlengt.   

- Nieuwe inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusjaar.   

- Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk na contact met Dansschool Maick 

van Leeuwen. Dit is afhankelijk van groepsgrootte en vorderingen.   

- Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding; weliswaar hebben de cursisten van het 

voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing.   
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- Inschrijving en deelname is persoonsgebonden en kan niet op een andere persoon worden 

overgedragen.   

- Bij wijziging van cursistgegevens dient Dansschool Maick van Leeuwen zo spoedig 

mogelijk op de hoogte te worden gesteld.      

- De cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Bij onvoldoende 

deelname wordt de cursus geannuleerd en hoeft er geen cursusgeld te worden voldaan.    

Uitschrijving   

Eventuele uitschrijving voor een volgend cursusdeel dient schriftelijk te gebeuren. Er wordt 

ook volstaan via een email naar het adres info@dansschoolmaickvanleeuwen.nl Dit 

uitschrijfbericht dient voor de uiterlijke uitschrijfdatum (1 maand voor aanvang van het 

nieuwe cursusdeel) te worden ingeleverd/verstuurd. Vindt er geen tijdige afmelding plaats, 

dan wordt de inschrijving stilzwijgend verlengt en is de cursist het cursusgeld voor het nieuwe 

cursusdeel verschuldigd.    

Tussentijds beëindiging deelname   

De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient 

schriftelijk d.m.v. een email of brief te geschieden. De verplichting tot betaling blijft echter 

wel van kracht tot het einde van het lopende cursusdeel, behalve wanneer onderstaande 

uitzonderingen van toepassing zijn:   

- Ziekte of ongeval van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee 

maanden niet in staat is de cursus te volgen;  

- Indien een cursist een schriftelijk advies van Dansschool Maick van Leeuwen opvolgt om de 

cursus te beëindigen;    

In deze gevallen is een restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk.  Een verzoek hiertoe kan 

schriftelijk worden ingediend bij Dansschool Maick van Leeuwen. Dansschool Maick van 

Leeuwen beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.    

Betaling cursusgeld   

Het cursustarief is gebaseerd op een heel cursusdeel. Bij het volgen van meerdere cursussen 

door dezelfde cursist wordt bij een 3de cursus 50% korting verleend op het cursusgeld van de 

derde cursus. De tarieven voor het cursusjaar staan op de website vermeld. Bij inschrijving en 

plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag. De cursist heeft vier 

mogelijkheden om het cursusgeld te voldoen:   

- Ineens het gehele bedrag overmaken;  

- Contant bij de eerste les;   

- 2 Termijnen op de 1e en 5de les (Echter zitten hier extra kosten aan verbonden van €2,50);   

- 3 Termijnen op de 1e, 5de les en 9de les (Echter zitten hier extra kosten aan verbonden van 

€5,00).    

Proefles   
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Is er interesse in een nieuwe cursus, dan kan er voor inschrijving een gratis proefles gevolgd 

worden. Dit in overleg met Dansschool Maick van Leeuwen. 


