
Inschrijfformulier  
Tati’s Dance Agency 

 
Postadres: 
Tati’s Dance Agency 

Gijzenrooi 7 

5661 PA, Geldrop 

KVK: 09202186 
 

Bankrekening: NL33 RABO 0150726015 

  

  

M: 06-38778206 E:  tdanceagency@gmail.com 

F:  Tati’s Dance Agency W: www.tdanceagency.nl 

 
Voornaam:…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Achternaam:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoon:………………………………….... Mobiel:……………………………………………............. 

 

Email:………………………………………………………………………………………………………………………… 
(alle informatie zal via email verstrekt worden) 

 

Bijzonderheden: 
(medisch of overig) 

 

 
 

 

 
 

 
Geeft zich op voor de les: 

0 Zumba Kids/Teens Beek & Donk 

0 Pole Fitness Kids Beek & Donk 

0 Pole Fitness Teens Beek & Donk  

0 Zumba Son & Breugel 

(meerdere opties mogelijk) 

Eerste les op d.d.:_____________ 

 

0 Dag:………………………………………………… 

 

0 Tijdstip:…………………………………………… 

  
(Deelname aan één les bedraagt €22,50,- per maand. Deelname aan twee lessen bedraagt €32,50,- per 

maand) 

 
0 Bij deze geef ik toestemming tot het maken van beeldmateriaal door de  

   dansschool en tot het plaatsen ervan op social media.   
 

Hierbij verklaart ondergetekende zonder beding akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van 
dansschool Tati’s Dance Agency. Als wettig gedeponeerd bij de kamer van koophandel. 

 
Met ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld 

evenals met de daarbij behorende algemene voorwaarden waarvan ik een exemplaar heb ontvangen. 

 

Getekend door bovengenoemd lid:   Datum: 
 

 

……………………………………………………….   …………………………………………… 

Handtekening* 
*Bij minderjarigen dient ondertekend te worden door de ouders/voogd van bovengenoemd lid 
 



 
 

Tati’s Dance Agency 
Algemene Voorwaarden 
 
Algemene regels 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of 

werkzaamheden van dansschool Tati’s Dance Agency, hierna ook te noemen: de 

dansschool.  

 
1.Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein 

van Sportcentrum Coach in Beek & Donk en/of de Oase in Son & Breugel te houden aan 

de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de 

directie en/of het personeel van het sportcentrum op te volgen. Indien men zich daar niet 

aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.  
 

2.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 het sportcentrum of in de 
dansschool.  

 

3.Het gebruik van onder meer de garderobe en kleedruimten is geheel op eigen risico. 

Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende 
goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden 

verhaald worden.  

 

4.Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, 
video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met 

toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, 

met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. 

 

5.Tati’s Dance Agency is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf 
aangifte te doen bij de politie. De dansschool stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal 

wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. 

 

 
Inschrijvingen 

1.De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van 

deelname aan een les. De dansschool bepaalt het aantal deelnemers, en op welke dagen 

en tijden dansonderricht kan worden genoten. Men zal zich hiernaar individueel dienen te 
richten. 

 

2.Na inschrijving is het lid het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld 

dient voor de 25e van de voorafgaande maand te geschieden tenzij de dansschool 

schriftelijk een ander termijn met het lid is overeengekomen. De betaling gebeurt d.m.v. 
een overschrijving. Inschrijving dient via het inschrijfformulier te geschieden.  

 

3.De overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste één volle maand en wordt steeds 

automatisch met één maand verlengd. De overeenkomst eindigt aan het einde van de 
lopende periode indien het lid één maand voor het einde van de lopende periode de 

dansschool schriftelijk meedeelt met de activiteiten te willen stoppen. Pas dan ontvangt 

het lid een bewijs van opzegging. Zonder bewijs van opzegging loopt het lidmaatschap 

automatisch door, als reeds gemeld. Opzeggingen dienen altijd vóór het einde van de 
maand bij de dansschool binnen te zijn per aangetekend schrijven of middels email. De 

maand waarin de opzegging doorgegeven wordt, is dus de één na laatste lesmaand, De 

laatste les maand is de maand daarna. Mocht er echter een betalingsachterstand zijn, 

dient deze alsnog te worden voldaan.  
 

4.Indien het lid in gebreke blijft met tijdige betaling, is het lid van rechtswege in 

verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in het geval van verzuim, is het lid  

€ 10,- administratiekosten per periode verschuldigd.  

 
 



5.De lidmaatschapstarieven kunnen worden gewijzigd in verband met indexering. De 

dansschool mag de les annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder 

overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leden, 

langdurige ziekte, etc. Bij annulering door te weinig leden zullen de leden de 
mogelijkheid krijgen op een ander tijdstip deel te nemen. Er zal in dit geval geen 

terugbetaling van lidmaatschap zijn. 

 

6.De lessen zullen wekelijks gegeven worden m.u.v. vakantie periodes. De per maand te 
betalen contributie zal ongeacht het aantal lessen in die maand hetzelfde zijn. 

Uitzondering is de zomervakantie. Hierover wordt het lid uiterlijk één maand voorafgaand 

op de hoogte gesteld.  

 
6.Door inschrijving voor een les gaat de deelnemer akkoord met de Algemene 

Voorwaarden van de dansschool en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven.  

 

De les  

1.Bij inschrijving dient het lid op de hoogte te worden gesteld van:  
* de globale inhoud van de les  

* de tijdsduur van een les  

* de lestijden  

* de frequentie van lessen  
* kledingvoorschrift 

* eventuele overige verplichtingen.  

 

2.De cursus wordt gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe 
gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt. In 

geval van een stagiaire zal (de directie van) de dansschool verantwoordelijk zijn voor het 

behoud van kwaliteit in de lessen. 

 
3. Bij langdurig ziekte kan met de directie mogelijkheid tot bevriezing van het 

lidmaatschap besproken worden. 

 

Overige verplichtingen  

1.De tariefstelling en de leerstof van de lessen zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen 
gebruik'. Het is leden tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na 

afloop van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van 

dit verbod verplicht het (voormalige) lid zich tot het betalen van een boete van minimaal 

€ 450,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de 
dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde 

commerciële activiteiten.  

 

2.Van lessen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend 
sprake indien een overeenkomst tussen het lid en de dansschool dit expliciet aangeeft. 

Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door 

het lid.  

 

3.De dansschool en/of haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk te achten voor de 
gevolgen van eventuele ongevallen, het in ongerede raken van de in of bij haar ruimten 

achtergelaten kleding, gelden, andere voorwerpen of voertuigen. De dansschool en/of 

haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid zodat het lid hen hierbij van 

iedere aansprakelijkheid vrijwaart.  
 

4.Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking 

hebbende geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Nederlandse 

rechter. 


