Algemene Voorwaarden
Algemene regels
WENDY’S DANCE COMPANY heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de
dansschool te weigeren. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein
van en in de dansschool te houden aan de huisregels van WENDY’S DANCE COMPANY evenals de
aanwijzingen die gegeven worden door de docenten en of personeel op te volgen. Indien men zich daar niet
aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico.
WENDY’S DANCE COMPANY is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg
van het verblijf en/of de activiteit van de bezoeker op het terrein van- of in de dansschool. Het gebruik van
onder meer de garderobe is geheel op eigen risico. Verlies of beschadigingen aan eigendommen (onroerendeen roerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
Het gebruik van beeld of geluiddragers in de ruimste zin van het woord (geluidsinstallatie, film, video, etc) in
en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van WENDY’S DANCE
COMPANY.
Inschrijving (ontbinding- opschorting van)
WENDY’S DANCE COMPANY. heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van
deelname aan een seizoen. WENDY’S DANCE COMPANY mag de les annuleren indien daartoe gegronde
redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig
leerlingen, langdurige ziekte, etc.. Ingeval van annulering tijdens het seizoen dan zal terugbetaling van het
lesgeld geschieden naar rato van aantal nog niet genoten lessen.
De cursus
De leerling dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke
omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of
middels mogelijkheden in onderling overleg tussen leerling en WENDY’S DANCE COMPANY. Dit geld
niet voor leerlingen die er voor kiezen om lessen niet te volgen. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen
schriftelijk of direct een mail sturen aan info@wdc.dance ovv. “Opzegging”. Gedurende de schoolvakanties
zijn er geen lessen. Gedurende de zomervakanties zijn er in de maanden juli en augustus geen lessen.
WENDY’S DANCE COMPANY is gesloten op officiële feestdagen.
Aansprakelijkheid
WENDY’S DANCE COMPANY is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
Gedupeerden dienen zelf aangifte te doen bij de politie. WENDY’S DANCE COMPANY stelt het wel zeer
op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. WENDY’S DANCE
COMPANY is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor- en na lessen, vrij dansen, etc. U begeeft
zich op eigen risico in de dansschool.
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Kledingreglement:
Er zijn kledingvoorschriften voor elke dansstijl. Kijk op de website www.wdc.dance en ga naar je les voor
de voorschriften.
Hoe bestel je de danskleding:
U vraagt aan de baliemedewerker van Wendy’s Dance Company of je de sleutel mag van de paskamer
boven. Daar liggen in alle maten de verplichte danskleding en schoeisel. U past wat u nodig heeft en
hangt/legt het weer netjes terug. U vult op het formulier de maat in en u ziet hoe u het verder kan bestellen
via de webwinkel (www.flevodanceshop.nl).
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