
 

  ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
Jay’s Dance Vision 
Ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer: 52667820 te Roermond 
Eigenaar: J.J.H. Iruemiobe-Crapels 

Lessen: 
- Jay’s Dance Vision (JDV) verzorgt danslessen zoals Hiphop, Dancehall, Kidsdance, en DanceFit.  
- Ook zijn er mogelijkheden tot het dansen in een showcrew of wedstrijdcrew. Hiervoor vindt 

selectie plaats door de coaches van JDV. Bij interesse kunt u dit altijd aangeven bij één van onze 
lesgevers. 

- De danslessen vinden plaats in de stad Heerlen, binnen verschillende gehuurde locaties.  
 

Rooster: 
- Het rooster wordt elk jaar één maand voor het begin van het lesjaar vastgesteld en bijgewerkt op 

de site van Jay’s Dance Vision.  
- Jay’s Dance Vision is bevoegd ook tijdens het dansseizoen wijzigingen in lestijden aan te brengen 

en streeft ernaar dit in zoveel mogelijk overleg met haar leden te doen. Bij eventuele wijzigingen 
worden leden hier per email van op de hoogte gesteld. 
 

Inschrijving: 
- Nieuwe leden kunnen worden aangemeld middels een inschrijfformulier. Dit formulier dient door 

de leerling en/of de wettelijke vertegenwoordiger van de cursist volledig ingevuld ingeleverd te 
worden bij een lesgever van JDV.  

- Aan de inschrijving is een bedrag van tien Euro (€ 10,-) per persoon verbonden. Na inschrijving is 
het Lid het volledige lesgeld verschuldigd.  

- Bij inschrijving dient het Lid op de hoogte te worden gesteld van: de globale inhoud van de les, 
het aantal lessen, de tijdsduur van een les, de lestijden, de frequentie van de lessen, en 
eventuele overige verplichtingen.  

- Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en vanaf dat 
moment zal ook de SEPA automatische incasso van start gaan. Het niet voldoen aan enige 
betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien 
deze wordt ontbonden door Jay's Dance Vision. 

- De dansschool mag de les annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder 
overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, ziekte, 
etc.  

- De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de 
dansschool te weigeren. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit 
te sluiten van deelname aan een cursus. 

- Er zijn verschillende abonnementen aan te gaan, te weten: 
o Strippenkaart: betaling direct bij overhandiging van strippenkaart. 
o Maandelijks abonnement: betaling maandelijks vooruit via SEPA automatische incasso 

tegen de voor deze overeenkomst vastgestelde tarieven. 
o Jaarabonnement: termijnbetaling per maand vooruit via SEPA automatische incasso 

tegen de voor deze overeenkomst vastgestelde tarieven. 
- Bij niet tijdige ontvangst door Jay's Dance Vision van verschuldigde bedragen om welke reden 

dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. 



Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, 
is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Jay's Dance Vision is vanaf 
dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het 
Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in 
bovenstaande tekst, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd zouden zijn voor de duur 
van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten, ineens te voldoen. 
 

Opzegging: 
- Voor het opzeggen van de danslessen van JDV gelden verschillende termijnen, afhankelijk van 

het soort abonnement: 
o Strippenkaart: geen opzegtermijn van toepassing 
o Maandelijks abonnement: 30 dagen 
o Jaarabonnement: 30 dagen met inachtneming van einddatum jaarabonnement.  

- Tijdens de laatste maand van het jaarabonnement zal het Lid de keuzemogelijkheid krijgen om 
over te stappen naar een maandabonnement of opnieuw een jaarabonnement aan te gaan.  

- In uitzonderlijke gevallen kan een jaarabonnement eerder worden opgezegd. Hier zijn 
opzegkosten aan verbonden.  

- Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via email naar administratie@jaysdancevision.nl. Hierbij 
dient naam en les te worden vermeld.  
 

Duur van het lesjaar: 
- De lestermijnen lopen voor het grootste gedeelte gelijk met de vakantieperioden voor het 

basisonderwijs in de regio zuid.  
- Het lesjaar zal het gehele jaar plaatsvinden met een vakantieplanning tijdens de zomervakantie. 
- Op nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven, tenzij anders overeengekomen met de 

lesgroep. Bedrijfssluiting tijdens officiële feestdagen en vakanties leiden niet tot vermindering of 
teruggave van het lesgeld. 
 

Tarieven: 
- De tarieven worden elk jaar één maand voor het begin van het lesjaar vastgesteld.  
- Bij eventuele wijzigingen gedurende het jaar worden leden hier per email van op de hoogte 

gesteld. 
- Leden die reeds een jaarabonnement hebben afgesloten, gaan pas over naar nieuwe tarieven na 

afloop van de overeenkomst. 
- JDV biedt enkele kortingen aan voor haar leden. Deze staan op de site aangegeven. 

 

Algemene regels: 
- Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de 

dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven 
worden door de directie en/of het personeel. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot 
verwijdering worden overgegaan. 

- Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet 
aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de 
activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. 

- Verlies, vermissing van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en 
onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker, zullen te allen tijde 
verhaald worden. 

 
 
 



Foto-en videomateriaal: 
- Jay’s Dance Vision maakt bij evenementen en soms tijdens de les foto- en video opnamen om te 

gebruiken voor promotiedoeleinden. Wanneer dit niet wenselijk is, kan dit bij de leiding van het 
evenement/de lesgever worden aangegeven. 

- Er kan alleen gefilmd/gefotografeerd worden in overleg met de lesgever. Dit, zodat dansers de 
gelegenheid krijgen aan te geven of zij wel/niet in beeld willen. 
 

 
Tot slot: 

- Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden van Jay's Dance Vision te 
accepteren en hiernaar te handelen. 

- Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op www.jaysdancevision.nl en op te vragen bij 
de lesgevers van Jay's Dance Vision. 

- Deze Algemene Voorwaarden tezamen met het inschrijfformulier beheersen de 
rechtsverhouding tussen Jay's Dance Vision en het Lid.  


