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Artikel 1 Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

iedere overeenkomst, hierna te noemen: het 

‘lidmaatschap’, tussen Stichting Oxygen Academy of 

Dance, hierna te noemen: Oxygen Academy of Dance, 

en de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger 

namens de leerling, hierna te noemen: de‘ leerling. 

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 

voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk 

nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het 

overige bepaalde in deze algemene voorwaarden 

volledig van toepassing. Oxygen Academy of Dance en 

de leerling zullen 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. 

3. Indien zich tussen Oxygen Academy of Dance en de 

leerling 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. 

4. Indien Oxygen Academy of Dance niet steeds strikte 

naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit 

niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing 

zijn, of dat Oxygen Academy of Dance in enigerlei 

mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de 

stipte naleving van de bepalingen van deze 

voorwaarden te verlangen. 

5. Indien tussen Oxygen Academy of Dance en de leerling 

uitzonderingen op deze algemene voorwaarden 

worden bedongen, zijn deze uitzonderingen slechts 

rechtsgeldig, indien zij door de Oxygen Academy of 

Dance schriftelijk aan het lid zijn bevestigd.  

Artikel 2 Lidmaatschap 

1. Deelname aan Oxygen Academy of Dance gebeurt 
door middel van het afnemen van een auditie. 
Deelname van de leerling volgt na het volledig 
invullen, ondertekenen en opsturen van het contract. 
Voor minderjarige leerlingen dient het 
inschrijfformulier te worden ondertekend door een 
ouder of voogd.  

2. Oxygen Academy of Dance kan een contract 
beëindigen indien blijkt dat een leerling niet de lessen 
naar behoren kan volgen.  

3. Oxygen Academy of Dance heeft de bevoegdheid om 
bij 2 schriftelijke waarschuwingen na wangedrag het 
contract van de leerling te beëindigen.  

4. De leerling dient uiterlijk 10 minuten voor lesaanvang 
aanwezig te zijn.  

5. Wij verwachten ten alle tijden positieve stimulering 

van ouders/verzorgers. Op deze manier kan een 

leerling nog meer groeien en optimaal presteren.  

Artikel 3 Lesgeld  

1. Het lesgeld is verschuldigd per september 2021 tot en 

met juni 2022. 

2. Indien een leerling zonder geldige reden en zonder 

overleg hierover besluit Oxygen Academy of Dance 

niet meer te bezoeken blijft het volledige lesgeld voor 

de maanden september 2021 tot en met juni 2022 

verschuldigd. 

3. Indien een les op een nationale feestdag of in een 

vakantie valt, zal de les vervallen.  

Artikel 4 Betaling 

1. Het lesgeld dient maandelijks voor elke 29e van de 
maand ontvangen te zijn met als betalingskenmerk 
naam leerling en desbetreffende maand.  
Bijvoorbeeld de betaling van oktober dient uiterlijk op 
29 september te zijn betaald.  
Voor de maand september geldt er een uitzondering, 
deze dient uiterlijk 6 september te zijn betaald. 

2. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de betaling 
van het lesgeld.  

 

Artikel 5 Betalingsachterstand 

1. Bij het niet tijdig betalen van het lesgeld wordt er een 
herinnering verstuurd.  

2. Mocht de betaling dan alsnog uitblijven dan wordt er 
een ingebrekestelling verzonden.  
Hierbij worden € 10,00 administratiekosten in 
rekening gebracht. 

3. Indien betaling of reactie na ingebrekestelling uitblijft, 
kan de toegang tot de les tijdelijk ontzegt worden. 
Oxygen Academy of Dance wilt ten alle tijden 
meewerken aan het maken van een betaalafspraak. Na 
het maken van een betaalafspraak heeft de leerling 
weer toegang tot de les. Het tijdelijk ontzeggen van de 
toegang tot de les geeft geen recht tot terugbetaling 
of opzegging van het contract. 

 
Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap 

1. Annulering, afmelding of tussentijdse beëindiging na 
ondertekening van het contract is alleen mogelijk 
indien er sprake is van een ernstige blessure of ziekte. 
Dit dient ten alle tijden in overleg en eventueel 
bijbehorende doktersverklaring te gebeuren. 

 
Artikel 7 Rechten bij annulering, ziekte en overige afwezigheid 

leerling 

1. Het is niet mogelijk gemiste lessen door ziekte of 
overige afwezigheid in te halen op andere dagen, 
tijden of locaties tenzij anders afgesproken. Het 
lidmaatschapsgeld blijft onverminderd verschuldigd.  

2. Ingeval van langdurige afwezigheid door ziekte ten 
gevolge van een botbreuk of een dergelijke, langdurige 
aandoening dan wel een operatieve ingreep, kan in 
goed overleg met Oxygen Academy of Dance een 
passende oplossing gezocht worden. 

3. Voor de gevallen bedoeld in lid 2 van dit artikel geldt 
een eigen risico van één maand. 

4. Voor dansers die niet woonachtig zijn binnen een 
straal van 100 km van locatie Oxygen Academy of 
Dance bestaat de mogelijkheid om 1 van de 2 
Urbanlessen online te volgen. 
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5. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft 
geen recht op terugbetaling van het lesgeld.  

6. Leerlingen worden geacht om alle lessen aanwezig te 

zijn tenzij er een geldige reden is om de les niet bij te 

wonen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de 

leerling, ouders/verzorgers om dit na te leven.  

7. Indien een les wordt gemist is de leerling zelf 

verantwoordelijk om het gemiste lesmateriaal in te 

halen. Indien een leerling te vaak afwezig is, kan dit 

resulteren in het weigeren van de leerling voor het 

resterende deel van de lesperiode.  

Artikel 8 Privacybeleid  

1. Oxygen Academy of Dance verzamelt voor 
administratieve doeleinden gegevens over de leerling, 
waaronder persoonsgegevens, welke worden 
opgeslagen in de centrale ledenadministratie van 
Oxygen Academy of Dance. 

2. Oxygen Academy of Dance verstrekt geen informatie 
of persoonsgegevens aan derden, behoudens in de 
gevallen waartoe de wet verplicht. 

3. Door het tekenen van het contract wordt tevens 
toestemming verleend tot het gebruik van naam en 
video/fotomateriaal ten behoeve van publiciteit en 
promotie voor Oxygen Academy of Dance. 

4. De leerling mag zichzelf als danser met als thuishaven 
Oxygen Academy of Dance promoten op social media. 
Dit wordt gestimuleerd.  Lesmateriaal delen op social 
media mag alleen met de toestemming via 
mail/whatsapp van de coördinator of docent. 

5. Het is leerlingen ten strengste verboden om het 
lesmateriaal zonder toestemming te 
gebruiken/kopiëren voor andere optredens, shows, 
lessen, etc. Bij overtreding van dit verbod verplicht de 
(voormalige) leerling zich tot het betalen van een 
boete van € 500,00 per overtreding aan Oxygen 
Academy of Dance.  

6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste 
zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in 
Oxygen Academy of Dance is uitsluitend toegestaan 
met toestemming van Oxygen Academy of Dance.  

 
Artikel 9 Diefstal en vernieling  

1. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen 
(roerende en onroerende goederen) van Oxygen 
Academy of Dance door toedoen van een bezoeker zullen 
ten alle tijden verhaald worden op de leerling of indien 
minderjarig de ouder/voogd.  

2. Oxygen Academy of Dance is niet aansprakelijk voor 
diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij 
de politie.  

3. Oxygen Academy of Dance heeft het recht zonder opgaaf 

van redenen personen de toegang tot de Oxygen 

Academy of Dance te weigeren.  

 

Artikel 10 Klachtenbehandeling 

1. Klachten over de lessen, docenten en andere 

aanverwante zaken worden in behandeling genomen 

indien deze schriftelijk per mail worden ingediend.  

2. De indiener van de klacht krijgt binnen 14 dagen een 

schriftelijk ontvangst bevestiging. 

3. Voor een zorgvulling behandeling van de klacht door 

Oxygen Academy of Dance is een termijn van 1 maand 

noodzakelijk nadat de schriftelijk ontvangst 

bevestiging is verstuurd. 

4.  De indiener van de klacht krijgt schriftelijk per brief of 

per mail een reactie. 

5. Alleen leden van Oxygen Academy of Dance en hun 

wettelijke vertegenwoordiger hebben het recht om 

een klacht in te dienen. 

Artikel 11 Letsel 

1. Oxygen Academy of Dance is niet aansprakelijk voor 
letsel opgelopen voor, tijdens of na de lessen. Dit geldt 
ook voor letsel opgelopen tijdens uitvoeringen, 
demonstraties en wedstrijden etc. buitenshuis.  

2. Leerlingen worden geacht kleding te dragen van 
Oxygen Academy of Dance of kleding die het uitvoeren 
van de dansstijl bevorderd. 

 
Artikel 12 Overmacht 

1. Oxygen Academy of Dance kan een les annuleren 
indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan 
onder meer gedacht worden aan te weinig leerlingen, 
langdurige ziekte van de docent, overmacht etc.  

2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent, zal er gezocht 
worden naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn 
dan vervalt de les. De leerling wordt hiervan per 
whatsapp of per e-mail op de hoogte gebracht.  

3. Indien een docent vanwege omstandigheden op het 
laatste moment niet de locatie van Oxygen Academy 
of Dance kan bereiken dan bestaat de mogelijkheid om 
de tijd en zaal te gebruiken voor zelfstudie.  

4. Bij extreme omstandigheden, bijvoorbeeld een 
pandemie met lockdown, waardoor het niet mogelijk 
is de lessen op locatie aan te bieden zullen de lessen 
zo snel mogelijk online worden aangeboden óf 
afhankelijk van de weersomstandigheden en geldende 
maatregelen in de buitenlucht.  

 

Artikel 13 Huishoudelijk regelement 

1. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich 
gedurende hun verblijf in en op het terrein van Oxygen 
Academy of Dance te houden aan de huisregels van 
Oxygen Academy of Dance. 

2. Bezoek aan Oxygen Academy of Dance is geheel op 

eigen risico. Oxygen Academy of Dance is niet 

aansprakelijk voor letsel en/of schade van allerlei aard 

als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de 

bezoeker op het terrein van of in de studio van Oxygen 

Academy of Dance. Het gebruik van onder meer de 

kleedkamer is geheel op eigen risico.  


