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Algemene voorwaarden DANSZINNIG 
2018 

 
Definities: 
“Danszinnig”: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Annika Palm, handelend onder de naam 
“Danszinnig”; en “Annika Palm Creatieve Projecten”; gevestigd te Nijmegen, Meijhorst 3024 en ingeschreven in 
het handelsregister onder KvK nummer 50782290.  
 
“Opdrachtgever”: de wederpartij van Danszinnig zijnde diegene die de opdracht aan Danszinnig heeft verstrekt tot 
het choreograferen en aanleren van een (individuele) openingsdans voor een bruiloft;  of in wiens naam 
Danszinnig een activiteit, dansles, dansworkshop, evenement of presentatie verzorgt of organiseert.  
 
“Overeenkomst”: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.  
 
Artikel - 1 Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, werkzaamheden en/of 

inspanningsverrichtingen Danszinnig alsmede op alle overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen 
tussen Danszinnig en Opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze 
voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.  

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van 
personen die voor Danszinnig werkzaam zijn en/of zijn geweest. 

1.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, 
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht. 
Danszinnig en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging 
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 
tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde 
voorwaarden, wordt door Danszinnig uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden 
treden daarvoor in de plaats. 

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen 
partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te 
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

1.6 Indien Danszinnig niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Danszinnig in enigerlei mate het recht zou verliezen om 
in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
 

Artikel 2 - Offertes, aanbiedingen 
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan 

verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van drie 

weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. 
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, 

eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, 
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de 
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet 
automatisch voor toekomstige orders. 

2.5 De Overeenkomst tussen Danszinnig en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Danszinnig van 
een door Opdrachtgever ondertekende offerte of door een inschrijving zoals beschreven onder Artikel 3 van 
deze algemene voorwaarden. 

 
Artikel 3 – Inschrijving en contractduur 
3.1 Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk (bijvoorbeeld via intakeformulier), elektronisch via email 

(info@danszinnig.nl of annika@danszinnig.nl) of de website (www.danszinnig.nl) of telefonisch geschieden, 
maar wordt vanuit Danszinnig altijd bevestigd per email. 

3.2 De inschrijving bestaat voor de duur van het afgesproken aantal uur en gaat in met de bevestiging door 
Danszinnig.  
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3.3 De lidmaatschap beëindigd zich onmiddellijk na een laatste les van het door de opdrachtgever gekozen 
aanbod. Daarna is het mogelijk op opnieuw een keuze maken uit het aanbod van Danszinnig. 

3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde 
gedeelte afzonderlijk te factureren. 

3.5 Bij inschrijving voor het aanbod “openingsdans op maat” verplicht zich de opdrachtgever (het bruidspaar) een 
aanbetaling gelijk aan 2 uur dansles te verrichten aan Danszinnig. Deze aanbetaling dient tenzij anders is 
overeengekomen binnen 14 dagen na inschrijving betaald te zijn Door deze aanbetaling te voldoen wordt de 
inschrijving officieel. De aanbetaling wordt verrekend met het totaalbedrag van de afgenomen lessen. 

3.6 Indien een bruidspaar zich door middel van het intakeformulier ingeschreven heeft, is het bruidspaar verplicht 
om het x aantal danslessen aangegeven op het intakeformulier af te nemen. 

3.7 Door schriftelijke inschrijving voor een danscursus, dansles of workshop verplicht de klant zich het lesgeld 
voor de gehele cursus, les of workshop te voldoen. Indien de klant om wat voor reden dan ook, niet langer de 
activiteit kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld. 

3.8 Voor het moment van inschrijving dient de klant zich op de hoogte te stellen van de soort dansactiviteit, 
lesdag en het aantal lessen. Ook dient u zich te informeren over de hoogte van het lesgeld en de 
betalingstermijn(en). 

3.9 De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
3.10 Danszinnig mag de activiteit annuleren, lesdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. 

Bijvoorbeeld bij ziekte. In geval van complete annulering door Danszinnig voor aanvang van de cursus zal 
eventuele terugbetaling van de aanbetaling of cursusgeld geschieden.  

3.11 Minderjarige kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een 
dansactiviteit. Ouder(s) en of verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te 
stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties 
voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden. 

 
Artikel 4 - Cursussen, danslessen en workshops  
4.1 Danszinnig is bevoegd, ook tijdens een cursus wijzigingen in de lestijden aan te voeren. 
4.2 Cursussen, lessen en workshops worden gegeven op een vooraf afgesproken locatie. Dit kan in de ruimtes 

van Danszinnig te Nijmegen, een geschikte andere door Danszinnig gehuurde ruimte of in een geschikte 
ruimte op locatie bij de opdrachtgever. 

4.3 Danszinnig hanteert de huisregels van de leslocatie waar de dansactiviteit plaatsvindt. De opdrachtgever is 
eveneens verplicht zich aan de algemene huisregels van de desbetreffende locatie te houden. 

4.4 Danszinnig heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, 
privéles, activiteit van de dansschool of een wedstrijd onder de naam van Danszinnig. 

4.5 Danszinnig heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien specifieke 
personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de 
Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste 
vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. 

 
Artikel 5 – Annulering van een dansactiviteit 
5.1 Bij ziekte van de docent zullen de lessen worden ingehaald op een nader, door Danszinnig en de klant, te 

bepalen, dag en tijd 
5.2 Danszinnig mag de dansactiviteit annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder 

overmachtssituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurig ziekte 
etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling 
van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld 
geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen. 

5.3 De opdrachtgever en/of cursist dient bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren telefonisch aan de docent 
te melden dat hij verhindert is om tijdens afgesproken dansactiviteit  aanwezig te zijn. De dansactiviteit wordt 
dan verplaatst naar een andere datum en tijdstip. 

5.4 Als de opdrachtgever en/of cursist zonder afmelding 24 uur voor aanvang van de dansactiviteit, niet 
aanwezig is tijdens afgesproken tijdstip en locatie, dient de opdrachtgever en/of cursist de volledige prijs van 
de dansactiviteit te voldoen. 

5.5 Als de opdrachtgever door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat is de lessen te volgen, is hij 
verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de directie te melden. 

5.6 Bij afmelding - om welke reden ook – is de opdrachtgever verplicht de volledige contributie voor de cursus, 
waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen. Als de opdrachtgever de contributie in termijnen betaalt, 
worden alle termijnen van uw rekening geïncasseerd. Als u zich (ruim) voor aanvang van of tijdens de cursus 
afmeldt, vervalt de betalingsverplichting niet. 

5.7 Er vindt in geen geval restitutie van de contributie of tussentijdse beëindiging van de incasso-opdracht plaats. 
Dus ook niet bij verhuizing, uiteengaan van partners, langdurige ziekte, ongeval, privé- of 
werkomstandigheden etc. 

  
Artikel 6 - Contributie en betalingsvoorwaarden 
6.1 Voor elke dansactiviteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekend. 
6.2 De vermelde prijzen voor de cursussen, lessen en workshops zijn in euro’s. 
6.3 Danszinnig bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen, lessen of workshops en zal 

deze per seizoen indexeren. De opdrachtgever kan geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen.  
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6.4 De opdrachtgever kan geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden. 
6.5 Met de inschrijving verplicht zich de opdrachtgever de volledige contributie behorend bij de gekozen cursus 

of activiteit te betalen. 
6.6 Alle betalingen dienen tenzij anders is overeengekomen binnen te zijn op de vooraf aangegeven termijn.  
6.7 Bij enkele dansactiviteiten, zoals bij de cursus “individuele openingsdans”, wordt er ter bevestiging van de 

inschrijving een aanbetaling gevraagd. Deze aanbetaling dient tenzij anders is overeengekomen binnen 14 
dagen na inschrijving gedaan te zijn.  

6.8 Betalingen kunnen uitsluitend per bank worden gedaan op rekeningnummer NL97ABNA0555.435.946 t.n.v. 
Danszinnig te Nijmegen en onder vermelding van desbetreffende factuurnummer. 

6.9 Bij verzuim van betaling door de klant kan Danszinnig toegang tot de dansschool ontzeggen. Bij een niet 
tijdige betaling van het lesgeld is het volledige bedrag direct opeisbaar. 

6.10 Indien de openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten 
voor rekening zijn van de cursist-ouder(s)/verzorgers(s). 

6.11 Als Danzinnig kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door u toedoen, 
zullen deze kosten worden doorberekend.  

6.12 Als de leslocatie meer dan 10 kilometer van Danszinnig vandaan is, worden de reiskosten vanaf kilometer 11 
doorberekend aan de opdrachtgever. Danszinnig hanteert €0,30 per kilometer met een max van €50,- per 
afspraak. 
 

Artikel 7 - Klachten 
7.1 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. 
7.2 Danszinnig maakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht eveneens schriftelijk haar standpunt 

kenbaar aan de klager. 

 
Artikel 8 – Foto- en video-opnamen 
8.1 De Opdrachtgever geeft toestemming aan Danszinnig tot het (laten) maken en tot gebruik van het 

fotografisch en andersoortig beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van 
de rechten van de mogelijke maker daarvan – voor redactionele of promotionele doeleinden. 

8.2 De opdrachtgever kan ter plekke aan Danszinnig kenbaar maken, als opdrachtgever niet gefotografeerd of 
gefilmd wenst te worden, als foto's niet op de website of social mediapagina's van de Danszinnig mogen 
worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt. 

8.3 Door Danszinnig (in opdracht) gemaakte foto- en video-opnamen die doorgegeven worden aan de 
opdrachtgever, of die op de website of social mediapagina's van Danszinnig staan, zijn uitsluitend voor 
privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor 
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door Danszinnig.  

8.4 Het is niet toegestaan alle vormen van beeld- en filmmateriaal gemaakt gedurende activiteiten van 
Danszinnig op internet (bijv. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram) te plaatsen of via internet (social 
media, apps) met anderen te delen zonder schriftelijke toestemming van Danszinnig. 

 
Artikel 9 - Aansprakelijkheid 
9.1 Danszinnig is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om 

de danslocatie.  
9.2 Deelname aan een aanbod van Danszinnig is geheel op eigen risico. De directie is in geen geval 

aansprakelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van een 
dienstverlening van Danszinnig. 

9.3 Bezoek aan de ruimtes van Danszinnig of ruimtes die Danszinnig huurt is geheel op eigen risico. De directie 
is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten 
van de bezoeker op het terrein van of de ruimtes van Danszinnig 

9.4 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen ( roerende en onroerende goederen) van 
Danszinnig door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden. 

9.5 Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder in persoon aan 
te spreken voor de gehele schade. 

9.6 Indien de opdrachtgever zwanger is of gezondheidsproblemen heeft dient de klant voortijdig een arts te 
raadplegen of deelname aan een dansactiviteit verantwoord of beperkingen met zich meebrengt. Deze 
gezondheidsproblemen dienen ten alle tijden te worden gemeld aan Danszinnig. 

9.7 Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart de klant Danszinnig, directie en 
medewerkers, voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of 
haar deelname aan een dansactiviteit ten gevolge van handelen of nalaten van de klant. 

 
Artikel 10 - Intellectueel eigendom 
10.1 Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen en dansles uitsluitend bedoeld voor 

eigen gebruik van de opdrachtgever. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) cursist niet 
toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de dansactiviteit op enigerlei wijze commercieel en/of in 
groeps- of verenigingsverband buiten de dansschool aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van 
het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de directie van de dansschool zonder 
dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van 1500 (zegge: 
eenduizendvijfhonderd) euro per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling 
laat onverlet de bevoegdheid van de directie van de dansschool om verdere schade te vorderen. 
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10.2 Danszinnig behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de 
geest welke Danszinnig gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van 
de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van 
intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. Danszinnig heeft het recht de door de uitvoering van een 
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zo ver hierbij 
geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

 
 Artikel 11 - Toepassing 
11.1 De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid 

samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of 
onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen. 

11.2 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in 
Nederland.  

  
Nijmegen januari 2018 
 
 
 


