
 

ALGEMENE VOORWAARDEN DIFF DANCE CENTRE  
 
Artikel 1 – Definities 
1.1 DIFF Dance Centre: DIFF Dance Centre V.O.F., gevestigd te Zwolle (8031 VX) aan de 

Middelweg 400 Zwolle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
voor Oost Nederland onder nummer 60381914. 

1.2 Cursus: een serie lessen gedurende een vooraf bepaalde periode, verzorgd door DIFF Dance 
Centre, met als doel dat de Cursist aan het eind van de Cursus voldoende vaardigheden heeft 
voor een afsluitend optreden. 

1.3 Cursist: ieder natuurlijk persoon door wie/namens wie het inschrijfformulier is ondertekend of 
geaccordeerd via het digitale inschrijfformulier en die zich heeft ingeschreven voor een Cursus 
van DIFF Dance Centre. 

1.4 Cursusovereenkomst: de overeenkomst tussen DIFF Dance Centre en de Cursist of diens 
ouder/voogd, waarbij DIFF Dance Centre zich verplicht een Cursus te verzorgen en de Cursist 
of diens ouder/voogd zich verplicht die Cursus te betalen.  

1.5 Sportlessen: lessen die geen Cursus zijn, met cardio training als doel, verzorgd door DIFF 
Dance Centre. 

1.6 Sporter: ieder natuurlijk persoon die één of meer Sportlessen koopt bij DIFF Dance Centre 
met het doel daar één of meer Sportlessen te volgen. 

1.7 Sportovereenkomst: de overeenkomst tussen DIFF Dance Centre en de Sporter of diens 
ouder/voogd, waarbij de Sporter één of meer Sportlessen aanschaft teneinde deze binnen de 
daarvoor geldende termijn bij DIFF Dance Centre te genieten. 

1.8 Algemeen Reglement: onderhavig algemeen reglement van DIFF Dance Centre. 
1.9 Periode: de periode van september tot en met juni, in seizoen 2016-2017 exact; ma 5 

september t/m zo 16 juli. 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1 Het Algemeen Reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van, inschrijvingen bij, op 

iedere Cursus en alle Sportlessen van DIFF Dance Centre, almede op iedere 
Cursusovereenkomst tussen DIFF Dance Centre en de Cursist of diens ouder/voogd en op 
iedere Sportovereenkomst tussen DIFF Dance Centre en de Sporter of diens ouder/voogd. 

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op het Algemeen Reglement kunnen slechts schriftelijk worden 
overeengekomen. 

 
Artikel 3 – Cursusovereenkomst 
3.1 De Cursusovereenkomst komt tot stand zodra de Cursist of diens ouder/voogd het 

inschrijfformulier van DIFF Dance Centre, ten aanzien van de betreffende Cursus, invult en 
ondertekent (zowel schriftelijk als digitaal). 

3.2 De Cursusovereenkomst wordt afgesloten voor de op het inschrijfformulier gekozen periode, te 
weten: ma 5 september tot en met zo 16 juli of een afwijkende vooraf bepaalde periode.  

3.3 De inschrijving kan tot twee weken voor aanvang van de Cursus worden geannuleerd tegen 
betaling van EUR 50,- annuleringskosten. 

3.4 DIFF Dance Centre behoudt zich het recht voor om de Cursus te annuleren ingeval het aantal 
Cursisten voor de betreffende Cursus lager is dan negen. 

3.5 Iedere Cursus heeft een cursusomschrijving. De cursusomschrijvingen zijn te vinden op de 
website van DIFF Dance Centre: www.diffdancecentre.nl. 

3.6 DIFF Dance Centre biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om proeflessen te volgen, wanneer 
de cursist zich na de proefles inschrijft, is de proefles de eerste officiële les geweest. Wanneer 
de cursist beslist niet tot inschrijving over te gaan, zijn er geen kosten verbonden aan de 
proefles. DIFF Dance Centre behoudt zich het recht voor om de Cursist of diens ouder/voogd 
bij de inschrijving om een geldig legitimatiebewijs te vragen.  

3.7 Tussentijdse beëindiging van de Cursusovereenkomst is niet mogelijk. Dit geldt ook indien de 
Cursist niet meer of slechts gedeeltelijk in staat is de Cursus af te maken. In overleg met DIFF 
Dance Centre kan de Cursist de gemiste les(sen) inhalen in de volgende periode wanneer de 
Cursus opnieuw aangeboden wordt.  

3.8 Artikel 3.7 is niet van toepassing op de Cursus “Kleuterdans 1” (45 minuten) en “Kleuterdans  
2” (60 minuten), welke 1 maand opzegtermijn hebben.  

3.9 De uit de Cursusovereenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 



 

3.10 DIFF Dance Centre heeft het recht de Cursist de toegang tot een les te ontzeggen indien de 
Cursist zich niet houdt aan de huisregels (artikel 6) van DIFF Dance Centre. 

 
Artikel 4 – Betaling Cursus 
4.1 Het voor de Cursus verschuldigde cursusgeld staat vermeld op het inschrijfformulier en is 

tevens terug te vinden op het kostenoverzicht op de website van DIFF Dance Centre: 
www.diffdancecentre.nl.  

4.2 Cursisten die zich voor het eerst inschrijven voor een Cursus, betalen eenmalig EUR 15,- 
inschrijfgeld en ontvangen een DIFF CARD. 

4.3 Betaling geschiedt middels automatische incasso van de op het inschrijfformulier opgegeven 
IBAN bankrekening. Ingeval de rekening waarvan incasso dient plaats te vinden wijzigt, dient 
DIFF Dance Centre minimaal twee weken voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk te 
worden geïnformeerd onder vermelding van het IBAN rekeningnummer waarvan de incasso in 
het vervolg dient te worden gerealiseerd. 

4.4 De Cursus die een afwijkende vooraf bepaalde periode betreft, dient de Cursist of diens 
ouder/voogd ineens voor aanvang van de Cursus middels incasso te voldoen. Het cursusgeld 
zal rond de 21ste dag van de maand voorafgaand aan de (eerste) les worden geïncasseerd. Bij 
storno zal rond de 28ste dag van de maand voorafgaand aan de eerste les een tweede poging 
gedaan worden het cursusgeld te incasseren.  

4.5 Uitsluitend ten aanzien van de Cursus, kan betaling geschieden in termijnen. Ingeval de Cursist 
of diens ouder/voogd ervoor kiest om het verschuldigde cursusgeld in termijnen te laten 
incasseren, geschiedt de incasso in tien  termijnen. De termijnen zullen rond de 21ste dag van 
de maand bij vooruitbetaling worden geïncasseerd. Bij storno zal rond de 28ste dag van de 
maand bij vooruitbetaling een tweede poging gedaan worden het cursusgeld te incasseren.  

4.6 Ingeval de tweede poging tot incasso, zoals omschreven in 4.4 en 4.5, niet lukt, wordt er EUR 
5,- administratiekosten in rekening gebracht en dient het verschuldigde cursusgeld voor 
aanvang van de eerstvolgende les te zijn bijgeschreven op het door DIFF Dance Centre op te 
geven bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de Cursist de toegang tot de betreffende les 
kan worden ontzegd en de Cursist of diens ouder/voogd per direct - over het resterende 
verschuldigde cursusgeld - rente verschuldigd is ad 1,25% per maand alsmede een vergoeding 
voor buitengerechtelijke kosten ad 20%, met een minimum van EUR 35,-. DIFF Dance Centre 
behoudt zich alle rechten voor, waaronder het recht om (aanvullende) schadevergoeding te 
eisen. 

 
Artikel 5 – Sportovereenkomst 
5.1 De Sportovereenkomst komt tot stand zodra de Sporter of diens ouder/voogd één of meer 

Sportlessen aanschaft. 
5.2 Bij het aanschaffen van één of meer Sportlessen dient de Sporter direct het gehele bedrag te 

betalen waarbij de Sporter kan kiezen tussen: 
• een dagkaart welke recht geeft op het volgen van één van de Sportlessen welke op de 

betreffende dag wordt aangeboden. De dagkaart is alleen geldig op de dag van 
aankoop; 

• een 10-lessenkaart welke vier maanden geldig is en recht geeft op het volgen van tien 
Sportlessen; 

• een 20-lessenkaart welke zeven maanden geldig is en recht geeft op het volgen van 
twintig Sportlessen. 

5.3 Er vindt in geen geval restitutie plaats van (een deel van) het geld dat betaald is voor één of 
meer Sportlessen. 

5.4 De tijden waarop en locaties waar de Sportlessen gegeven worden alsmede de omschrijvingen  
en prijzen van de Sportlessen zijn te vinden op de website van DIFF Dance Centre: 
www.diffdancecentre.nl.  

5.5 De uit de Sportovereenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 
5.6 DIFF Dance Centre heeft het recht de Sporter de toegang tot een sportles te ontzeggen indien 

de Sporter zich niet houdt aan de huisregels (artikel 6) van DIFF Dance Centre. 
 
 
 
 
 



 

Artikel 6 – Huisregels 
6.1 De Cursist/Sporter dient voor aanvang van de les omgekleed te zijn en klaar te staan. De 

Cursist/Sporter dient zich te houden aan de kledingvoorschriften die gelden voor de 
betreffende Cursus/Sportlessen. De kledingvoorschriften zijn te vinden op de website van DIFF 
Dance Centre: www.diffdancecentre.nl. 

6.2 Het is niet toegestaan om eten of drinken, anders dan water, mee te nemen in de 
danszalen/cursusruimte/sportruimte. Tevens dienen jassen, tassen en andere toebehoren 
buiten de cursusruimte/sportruimte te blijven, met uitzondering van waardevolle spullen zoals 
mobiele telefoon, portemonnee e.d. 

6.3 Het is verboden te roken in de dansschool. 
6.4 Bij het betreden van de dansschool dient de Cursist te allen tijde de hem/haar toebehorende 

DIFF CARD dan wel zijn/haar geldige legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van 
een medewerker van DIFF Dance Centre te tonen. 

6.5 Indien de Cursist/Sporter een blessure, ziekte, handicap of andere beperking heeft, dan wel 
zwanger is, dient hij/zij dit voor aanvang van de Cursus/sportles of zo spoedig mogelijk na het 
bekend worden ervan, te melden bij de betreffende docent(e) van DIFF Dance Centre. De 
docenten van DIFF Dance Centre zullen te allen tijde vertrouwelijk omgaan met de aan hen 
verstrekte informatie, maar zullen nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een 
blessure, ziekte, handicap of andere beperking van de Cursist/Sporter, dan wel voor de 
oorzaak of het gevolg ervan. 

 
Artikel 7 – Aansprakelijkheid 
7.1 De Cursist/Sporter is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke 

conditie en volgt de aanwijzingen van de docent(e) van DIFF Dance Centre volledig op eigen 
risico. 

7.2 DIFF Dance Centre is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, ziekte, 
handicap of andere beperking van de Cursist/Sporter, dan wel voor de oorzaak of het gevolg 
ervan. 

7.3 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. DIFF Dance Centre is niet aansprakelijk 
voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van de 
Cursist/Sporter. 

 
Artikel 8 – DIFF CARD 
8.1 De DIFF CARD is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan de DIFF CARD 

aan derden ter beschikking te stellen. 
8.2 De DIFF CARD is onbeperkt geldig. 
8.3 Bij verlies, beschadiging of diefstal van de DIFF CARD dient de Cursist hiervan melding te 

maken bij DIFF Dance Centre teneinde een nieuwe DIFF CARD te verkrijgen. 
8.4 Op vertoon van de DIFF CARD kan de Cursist korting krijgen bij enkele (Zwolse) bedrijven. De 

deelnemende Zwolse bedrijven kunnen variëren en zijn te vinden op de website van DIFF 
Dance Centre: www.diffdancecentre.nl. 

 
Artikel 9 – OVERIG 
9.1 DIFF Dance Centre is gesloten: deels de maanden juli en augustus, tijdens schoolvakanties en 

tijdens officiële feestdagen. De data van de Cursus en van de Sportlessen zijn hierop 
afgestemd en worden voor aanvang ervan bekend gemaakt op de website van DIFF Dance 
Centre: www.diffdancecentre.nl. 

9.2 Aan acties of aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
9.3 DIFF Dance Centre behoudt zich het recht voor om lestijden, leslocaties en docenten op ieder 

moment te wijzigen. 
9.4 Beeldmateriaal dat gemaakt wordt door DIFF Dance Centre tijdens Eindvoorstellingen, overige 

optredens, evenementen en/ of cursussen mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden 
en social media, uitsluitend t.b.v. DIFF Dance Centre. Mocht hier bezwaar tegen zijn, kan dit 
schriftelijk (per e-mail) worden aangeven via info@diffdancecentre.nl.  

 
 
 
Type fouten onder voorbehoud. 


