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Artikel 1. Definities
Voorzover daar in deze voorwaarden naar verwezen wordt, wordt verstaan onder:
a.
RedLex: Dansschool RedLex, gevestigd aan de Johan van Hasseltweg 39 P te
Amsterdam, alsmede de dansleraren of beheerders.
b.
Dansleraar of dansleraren: de persoon of personen, die namens RedLex de danslessen
verzorgt of verzorgen.
c.
Beheerder: de persoon die, in afwezigheid van de eigenaar, zorg draagt voor de gang
van zaken in de dansschool.
d.
Cursus: de dansles, of het geheel van danslessen, waartoe RedLex zich verbonden
heeft daarin onderricht te geven aan de cursist.
e.
Cursist: degene die een overeenkomst met RedLex is aangegaan, tot het afnemen van
danslessen.
f.
Dansschool: de ruimte of ruimten bij RedLex in gebruik, daaronder begrepen de
dansvloer met aangrenzende zitgelegenheid, de toiletten, de hal en/of de garderobe.
g.
Gebruiker: degene die de ruimte of ruimten, bij RedLex in gebruik, huurt voor het
organiseren van bijeenkomsten of evenementen, anders dan voor het geven van
danslessen.
h.
Huisregels: de huishoudelijke regels geldend in de ruimte waar door, of namens,
RedLex wordt les gegeven.
Artikel 2. Werking
2.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen RedLex en
cursist of gebruiker, voorzover daar bij die overeenkomst niet uitdrukkelijk van wordt
afgeweken.
2.2.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijft het overigens
bepaalde volledig van kracht.
2.3.
RedLex kan, afhankelijk van de locatie, voor de afzonderlijke bij haar in gebruik
zijnde ruimten, aanvullende huisregels voorschrijven.
2.4.
Op de aanvullende huisregels kan geen beroep worden gedaan, anders dan op de
locatie waarvoor ze gelden.
2.5.
Door ondertekening van het inschrijfformulier voor de danslessen, dan wel door het
onderschrijven van een overeenkomst tot gebruik van de ruimten van de dansschool,
verklaart de cursist of gebruiker kennis te hebben genomen van deze algemene
voorwaarden, en zich met de inhoud daarvan te verenigen.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1.
Alle prijzen en aanbiedingen van RedLex zijn vrijblijvend. De daarbij genoemde
bedragen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Overeenkomsten
4.1.
Een overeenkomst, tussen RedLex en cursist komt tot stand door inschrijving, hetzij

Page 2 of 3
Algemene Voorwaarden Dansschool RedLex
Johan van Hasseltweg 39 P
KvK 52147215

4.2.
4.3.

schriftelijk, daaronder begrepen de invulling van het inschrijfformulier op de website
van de dansschool, door cursist voor een bepaalde cursus en wordt aangegaan voor de
duur van die cursus.
Een overeenkomst, tussen RedLex en gebruiker, komt tot stand door schriftelijke
aanvaarding van de daartoe door RedLex verstrekte offerte.
Door invulling van het inschrijfformulier voor een cursus, dan wel door schriftelijke
aanvaarding van een offerte, verplicht cursist c.q. gebruiker zich tot voldoening van
het bij totstandkoming van de overeenkomst vastgestelde bedrag.

Artikel 5. Betaling
5.1.
Lesgelden voor danslessen dienen voorafgaande aan de aanvang van de cursus, doch
uiterlijk op de eerste lesdag te zijn voldaan.
5.2.
Wegens huur van ruimten verschuldigde bedragen dienen voorafgaand aan de datum
waartegen de huur is overeengekomen, doch uiterlijk op die datum zelf, doch in ieder
geval voorafgaande aan de aanvangstijd van het evenement waarvoor de huur is
aangegaan, te zijn voldaan.
5.3.
Door gebruiker, wegens afgenomen consumpties of catering, overige verschuldigde
bedragen dienen, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende factuur te
zijn voldaan.
5.4.
Indien cursist, dan wel gebruiker, in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is cursist,
dan wel gebruiker, van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere in
verzuimstelling nodig is. Vanaf het moment van verzuim is de in gebreke blijvende
partij bovendien de wettelijke rente over de openstaande vordering verschuldigd.
5.5.
Alle redelijke kosten ter incasso van achterstallige betalingen gemaakt, daaronder
begrepen de buitengerechtelijke, eventuele proceskosten, alsmede de executiekosten
worden verhaald. Over de incassokosten is eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 6. Opschorting of onderbreking
6.1.
Niet deelnemen aan of onderbreking van een overeengekomen danscursus ontslaat de
cursist niet van diens betalingsverplichting en schort die betalingsverplichting niet op.
6.2.
RedLex, de dansleraar of de beheerder, hebben het recht de toegang tot de dansschool
aan cursist of gebruiker te weigeren, indien geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden,
dan wel indien cursist of gebruiker zich gedragen anders dan in overeenstemming met
deze algemene voorwaarden of de ter plaatse door RedLex gehanteerde huisregels,
zonder dat de betalingsverplichting daardoor vervalt, of aanspraak op restitutie van
reeds voldane bedragen ontstaat.
Artikel 7. Opzegging
7.1.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van het vorige artikel is geen betaling
verschuldigd indien de aangemelde cursist schriftelijk opzegt binnen 10 dagen na
dagtekening van het door hem ingevulde inschrijfformulier.
7.2.
Bij schriftelijke opzegging van deelname aan een cursus, langer dan 10 dagen na
aanmelding en maximaal 1 maand voor aanvang van de cursus is de cursist € 50,00
verschuldigd wegens administratiekosten.
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7.3.

7.4.

Bij schriftelijke opzegging korter dan 1 maand, doch uiterlijk twee weken,
voorafgaande aan de aanvangsdatum van een cursus is de cursist 50% van de kosten
voor de betreffende cursus verschuldigd.
In het geval van afzien van deelname aan een cursus, korter dan 2 weken voor de
aanvangsdatum, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 8. Lesrooster
8.1.
Tijdig voor aanvang van de cursussen maakt RedLex het rooster van alle cursussen
bekend.
8.2.
RedLex behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen in de roosters aan te
brengen, indien zulks wegens andere activiteiten of evenementen in de dansschool
noodzakelijk wordt geacht.
8.3.
Wijzigingen in de lesroosters worden, behoudens in het geval van overmacht, tijdig
vooraf aan de betrokken cursisten of gebruikers bekend gemaakt.
Artikel 9. Riscio en aansprakelijkheid
9.1.
Het verblijf in de dansschool is voor eigen risico van de cursist of gebruiker.
9.2.
RedLex is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, schade en/of diefstal van
eigendommen.
9.3.
Gebruiker vrijwaart RedLex voor aanspraken wegens (geluids)overlast, ontstaan door
of tijdens de huur van de ruimte(n).
Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1. Op de overeenkomsten met RedLex is Nederlands Recht van toepassing.
10.2. Partijen zijn er mee accoord, dat geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst tussen
RedLex en cursist, dan wel tussen RedLex en gebruiker, ter beslechting zullen worden
voorgelegd aan de Rechtbank Alkmaar, sector kanton, locatie Den Helder.
Den Helder, 08 juli 2011

