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AFSPRAKEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN 
LEERLINGEN VAN STICHTING OXYGEN – 
ACADEMY OF DANCE 
 
Stichting Oxygen – Academy of Dance hanteert algemene 
voorwaarden, aanvullende algemene voorwaarden en 
afspraken met betrekking tot het volgen van lessen. Deze 
algemene voorwaarden, aanvullende algemene voorwaarden 
en afspraken staan beschreven in onderstaande punten.   
 
NB:  
Voor het boeken van optredens van Stichting Oxygen – 
Academy of Dance gelden afzonderlijke afspraken, algemene 
voorwaarden en aanvullende algemene voorwaarden. 
 
I. Algemeen / Afspraken 
1. Een inschrijving is bindend zodra de leerling en/of wettelijk 
vertegenwoordiger mondeling, telefonisch of via e-mail 
toegezegd heeft, ook indien er nog geen inschrijfformulier 
verstuurd en/of getekend is.  
De meerderjarige leerling en/of de wettelijk vertegenwoordiger 
van en minderjarige leerling is de opdrachtgever. De 
opdrachtnemer is Stichting Oxygen – Academy of Dance.  
2. Het door Stichting Oxygen – Academy of Dance opgemaakte 
inschrijfformulier geldt als een contract en wordt ondertekend 
door diegene die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de 
betaling. Voor minderjarigen geldt dat het inschrijfformulier 
ingevuld en ondertekend moet worden door de wettelijk 
vertegenwoordiger (ouder/voogd). 
3. Op het moment dat de opdrachtgever heeft toegezegd en/of 
er een inschrijfformulier is ondertekend is het lesgeld voor het 
volledige seizoen verschuldigd, tenzij anders schriftelijk is 
afgesproken. 
4. Het volledige maandbedrag voor een lesprogramma moet 
vóór aanvang van de maand van de lessen worden voldaan, 
tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen met de 
administratie. Onze lesprogramma’s alsook de inschrijvingen 
daartoe zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan 
andere personen. 
5.   Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij vooraf 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
6.   Een geboekt lesprogramma kan enkel gevolgd worden in de 
periode die bij de inschrijving voor dit lesprogramma is 
aangegeven en gepland. 
Een inschrijving voor een bepaald lesprogramma geeft geen 
recht op het volgen van andere lesprogramma’s in dezelfde 
periode of daarbuiten.  
7.  Indien u (tussentijds) stopt met het volgen van een lopend 
lesprogramma dan horen we dit ook graag schriftelijk en/of per 
e-mail, zodat we dit op juiste wijze in onze administratie kunnen 
verwerken. 
8.  De opdrachtgever houdt zich aan de door Stichting Oxygen – 
Academy of Dance op de factuur gestelde betalingstermijn of 
betalingstermijnen, tenzij anders schriftelijk afgesproken. 
9.  Bij overschrijding van een betalingstermijn hanteert Stichting 
Oxygen – Academy of Dance de Wet Incassokosten. Eventuele 
invorderingskosten komen voor rekening van de opdrachtgever.  
10. De deur van het lesgebouw waar de workshop wordt 
gehouden gaat op zijn laatst 10 minuten voor aanvang van de 
les open. U kunt dan plaatsnemen en eventueel omkleden in de 
daarvoor bestemde ruimte. Pas op het moment dat de docent 
het aangeeft mogen de leerlingen de (dans)zaal betreden. 
11. Voor minderjarigen geldt dat de wettelijk 
vertegenwoordiger (ouder/voogd) verantwoordelijk is voor 
gepast gedrag van zijn/haar kind in de wachtruimte en het 
netjes achterlaten daarvan. Het is niet toegestaan om zonder 
toestemming andere ruimten in het gebouw te betreden of 
ongevraagd aan bijbehorende eigendommen te zitten. 

12. Het betreden van de (dans)zaal is uitsluitend toegestaan op 
blote voeten of schone dans/zaalschoenen, die niet afgeven op 
de vloer en waarmee niet is buiten gelopen. 
13. Kauwgom is tijdens de les niet toegestaan. 
14. Mobiele telefoons staan tijdens de les uit of op stil, tenzij 
anders met de desbetreffende docent is overeengekomen. 
15. Wanneer een leerling niet bij een les aanwezig kan zijn 
stellen we het op prijs dat dit ruim tevoren aan de coördinator 
wordt doorgegeven.  
16. Stichting Oxygen – Academy of Dance en/of haar docenten 
kan/kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van 
voorwerpen of kostbaarheden.  
Wij adviseren kostbaarheden tijdens de cursus of les in de 
(dans)zaal te leggen. 
17. Er mogen geen beeld- of geluidsopnamen gemaakt worden 
door de leerling of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger 
(opdrachtgever) of zijn/haar gasten, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Stichting Oxygen – Academy of 
Dance, de docenten of eventuele artiesten.  
Indien er schriftelijke toestemming is, is bij de publicatie 
(bijvoorbeeld op Facebook en dergelijke) een naamsvermelding 
van Stichting Oxygen – Academy of Dance en vermelding van 
onze website verplicht. 
18. Op alle getoonde choreografieën berust het copyright 
(intellectuele eigendom) bij Stichting Oxygen – Academy of 
Dance, haar docenten en/of artiesten. 
Het exploiteren van choreografieën en dergelijke, ten behoeve 
van commerciële activiteiten en/of openbaring op onder andere 
het internet of (social) media door middel van film, foto’s of op 
welk andere wijze dan ook, is alleen toegestaan met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende 
docent.  
Bij elke publicatie (op Facebook en dergelijke) is een 
naamsvermelding van Stichting Oxygen – Academy of Dance en 
haar website verplicht. 
19. Stichting Oxygen – Academy of Dance en haar docenten zijn 
niet verantwoordelijk voor het oplopen van blessures en/of het 
ontstaan of verergeren van fysieke klachten tijdens of na de 
lessen, cursussen en workshops. Uiteraard geven de docenten 
waar nodig advies om blessures te voorkomen. 
 
II. Algemene voorwaarden 
1. Algemeen 
De onderhavige algemene voorwaarden en aanvullende 
algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten die onderdeel zijn van het aanbod van 
cursussen, lessen en workshops die door Stichting Oxygen – 
Academy of Dance worden aangeboden.  
Bij het boeken van deze diensten die aangeboden worden door 
Stichting Oxygen – Academy of Dance gaat u tevens akkoord 
met de afspraken, algemene voorwaarden en aanvullende 
algemene voorwaarden.  
2. Algemene Voorwaarden 
2.1 Inschrijven 
1. De inschrijving voor een lesprogramma is een overeenkomst 
tussen opdrachtnemer (Stichting Oxygen – Academy of Dance) 
en de leerling, al dan niet met tussenkomst van de wettelijk 
vertegenwoordiger (ouder/voogd), voor bepaalde tijd waarbij 
de omschrijving het lesprogramma de prijs bepaalt. 
2. Het lesprogramma wordt aangegaan voor de in de 
omschrijving van het lesprogramma aangegeven periode. Een 
en ander zoals omschreven bij de inschrijving. De hiervoor 
aangegeven periode betreft een vooraf bij de inschrijving 
vastgesteld aantal vaststaande lesdagen betreffen alsook een 
bij de inschrijving vooraf aangegeven termijn van lesjaar. 
3. Inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen 
van het inschrijfformulier. Door het invullen en verzenden van 
het inschrijfformulier gaat de leerling – al dan niet middels 
tussenkomst van de wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) 
- tevens akkoord met de onderhavige afspraken en algemene 
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voorwaarden alsook met eventuele aanvullende 
inschrijfvoorwaarden.  
4. Inschrijving dient te geschieden vóór aanvang van het 
lesprogramma. Tussentijdse inschrijving – indien het 
betreffende lesprogramma is gestart - is mogelijk onder het 
voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter 
beoordeling van Stichting Oxygen - Academy of Dance. 
5. Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende 
aanmeldingen voor de desbetreffende lesprogramma. Stichting 
Oxygen - Academy of Dance behoudt zich het recht voor 
lesprogramma’s te annuleren wanneer er onvoldoende 
leerlingen zijn aangemeld. 
2.2 Betaling 
1. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling 
van het gehele lesgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van 
een of meer onderdelen van lessen aangeboden door Stichting 
Oxygen - Academy of Dance blijft de klant verplicht het 
volledige lesgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat 
los van de betalingsverplichting. 
2. Het verschuldigde bedrag is gebaseerd op de bij de 
inschrijving geboekte lesprogramma. Een lesprogramma bestaat 
op een bepaalde bij de inschrijving aangegeven periode van 1 
lesjaar. De verschuldigde betaling zal plaatsvinden middels 
automatisch incasso of verzonden ideal betalingslink per mail. 
De betaling wordt voorafgaand aan de lesmaand betaald. 
3. Indien u middels automatische incasso betaalt machtigt u 
Stichting Oxygen - Academy of Dance middels een 
incassomachtiging en wordt het verschuldigde bedrag 
maandelijks voorafgaand aan de lesmaand automatisch van uw 
rekening afgeschreven.  
2.3 Opzegging 
1. Bij beëindiging of uitschrijving op andere momenten in het 
lesjaar blijft de verplichting tot betaling van kracht tot het einde 
van het lopende lesjaar. 
Enkel het bestuur of de directie van Stichting Oxygen – 
Academy of Dance kan in door haar te beoordelen bijzondere 
omstandigheden bepalen dat op deze regel een uitzondering zal 
worden gemaakt. In voorkomende gevallen kan het bestuur of 
de directie vragen om bij een beroep op bijzondere 
omstandigheden bewijsmiddelen – zoals een medische 
verklaring – te overleggen. Een verzoek hiertoe dient steeds 
schriftelijk worden ingediend bij het bestuur of directie Stichting 
Oxygen - Academy of Dance.   
Stichting Oxygen - Academy of Dance beslist uiteindelijk en zal 
ieder geval afzonderlijk behandelen. 
3. Aanbod 
1. Bij inschrijving dient de volgende informatie bekend te zijn 
met betrekking tot de gekozen les(sen): 
o    de globale inhoud daarvan; 
o    het aantal lessen; 
o    de tijdsduur van een les; 
o    de lestijden; 
o    de aanvang van de les; 
o    de frequentie van de lessen; 
o    eventuele overige verplichtingen. 
2. Het bestuur en/of de directie van Stichting Oxygen – 
Academy of Dance mag een lesprogramma annuleren indien 
daartoe gegronde redenen zijn.  
3. In geval van annulering voor aanvang van het lesprogramma 
heeft de leerling recht op terugbetaling van het volledige 
lesgeld. Vindt annulering tijdens het lesprogramma  plaats dan 
zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het 
aantal nog niet genoten lessen. 
4. De indeling van de groepen wordt door de docent van de 
desbetreffende lesprogramma naar eigen inzicht ingedeeld. De 
indeling is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en 
speciale omstandigheden/wensen. 
5. De indeling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe 
aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen de dagen en 
tijden van lessen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over 
indeling is geen discussie mogelijk, Stichting Oxygen - Academy 

of Dance beslist hierin. 
6. Stichting Oxygen - Academy of Dance behoudt zich het recht 
voor om het aanbod welke betrekking heeft op de 
overeenkomst tussentijds te wijzigen. Wijzigingen kunnen 
betrekking hebben op leeftijd, tijdstip, locatie of docent. 
7. Indien het niet mogelijk is om lessen te laten plaatsvinden, 
behoudt Stichting Oxygen - Academy of Dance zich het recht 
voor om lessen in te halen in weken waarin geen les was 
gepland en daarmee aldus af te wijken van de planning zoals 
gecommuniceerd voor aanvang van het lesjaar. 
8. Stichting Oxygen - Academy of Dance behoudt zich het recht 
voor om, indien noodzakelijk, een aangepast lesrooster aan te 
bieden, uitgezonderd op feestdagen en in schoolvakanties, 
zonder dat restitutie van lesgelden verschuldigd zal zijn. 
9. Stichting Oxygen - Academy of Dance behoudt zich het recht 
voor om een les binnen het aanbod te annuleren als er 
onvoldoende leerlingen aanwezig zijn. 
4. Verhindering & annulering  
1. Stichting Oxygen - Academy of Dance behoudt zich het recht 
voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van 
ziekte of plotselinge verhindering van de docent of locatie. In dit 
geval zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal 
geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk 
zijn dan vervalt de les.  
2. Bij annulering van de les ontvangt de leerling (mits bereikbaar 
en mits toestemming gegeven) bericht over uitgevallen lessen 
whatsapp en wel op het nummer dat bij de inschrijving is 
opgegeven. Eventueel kan de leerling ook per e-mail op de 
hoogte worden gebracht.  
Daarnaast wordt de leerling ook een e-mail met informatie 
(mits hiervoor toestemming is gegeven) toegezonden.  
3. Indien de leerling verhinderd is, wordt deze vriendelijk 
verzocht Stichting Oxygen - Academy of Dance op de hoogte te 
brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op telefoonnummer 
van de coördinator. De afwezigheid zal dan worden 
doorgegeven aan de desbetreffende docent.  
Bij verhindering van leerlingen vindt geen restitutie van lesgeld 
plaats. 
4. Stichting Oxygen – Academy of Dance heeft het recht 
personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van 
deelname aan een lesprogramma. 
5. Overmacht 
1. Stichting Oxygen - Academy of Dance is niet gehouden tot het 
nakomen van enige verplichting jegens de leerling indien hij 
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die 
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor 
zijn rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden 
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stichting Oxygen - 
Academy of Dance geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Stichting Oxygen - Academy of Dance niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen. Stichting Oxygen - Academy of 
Dance heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen 
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stichting Oxygen - 
Academy of Dance zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3. Stichting Oxygen - Academy of Dance kan gedurende de 
periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten of op een aangepaste wijze 
aanbieden. Stichting Oxygen - Academy of Dance behoudt zich 
het recht voor om lessen als volgt aan te bieden in alternatieve 
vorm: 
– wijzigen van de locatie (buiten of binnen); 
– verplaatsen van lessen naar andere weken in het betreffende 
lesjaar. 
4. Voor lessen die in aangepaste vorm worden aangeboden, 
gelden – indien van toepassing – eventuele aanvullende 
voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van Stichting 
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Oxygen – Academy of Dance en zoals gecommuniceerd naar de 
leerlingen. 
5. Indien het niet mogelijk is om de verplichtingen uit de 
overeenkomst op een aangepaste manier aan te bieden, dan is 
ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 
partij. 
6. Indien Stichting Oxygen - Academy of Dance ten tijde van het 
intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst 
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen 
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stichting Oxygen - 
Academy of Dance gerechtigd om het reeds nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.  
De leerling is gehouden deze factuur te voldoen als ware er 
sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
6. Aansprakelijkheid 
1. Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de 
lessen of andere activiteiten van Stichting Oxygen – Academy of 
Dance, geschiedt geheel voor risico van de leerling. 
2. Het bestuur, de directie, de docenten en eventueel personeel 
van Stichting Oxygen – Academy of Dance is niet aansprakelijk 
voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het 
deelnemen aan lessen dan wel andere activiteiten van Stichting 
Oxygen - Academy of Dance of als gevolg van het verblijf in één 
van de leslocaties of op het terrein van de (dans)school. 
3. Het bestuur, de directie, docenten en/of personeel van 
Stichting Oxygen – Academy of Dance kan nimmer aansprakelijk 
gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken. 
4. Het bestuur, de directie, de docenten en/of het personeel 
van Stichting Oxygen -  Academy of Dance is niet 
verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door leerlingen 
en/of hun wettelijke vertegenwoordigers (ouder/voogd) of 
overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of 
activiteiten met vrije toegang tot onze locaties & tijdens onze 
activiteiten. 
5. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van het 
bestuur en/of de directie en/of docenten en/of locaties hebben 
beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Stichting 
Oxygen - Academy of Dance te vergoeden. Indien de schade 
door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor 
het geheel aansprakelijk. 
7. Gegevens 
1. Stichting Oxygen - Academy of Dance verwerkt 
persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, 
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het 
aanbieden van diensten of producten van Stichting Oxygen - 
Academy of Dance via e-mail. Hoe wij hiermee omgaan kunt u 
lezen in onze privacyverklaring en in onze privacybeleid op onze 
website. 
2. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de 
minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de 
diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet 
worden aangeleverd, kan Stichting Oxygen - Academy of Dance 
de betreffende dienst niet aanbieden.  
3. Gegevens worden niet gedeeld buiten de Europese Unie.  
Stichting Oxygen - Academy of Dance behoudt zich het recht 
voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist 
dan wel wanneer Stichting Oxygen - Academy of Dance dit 
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch 
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van 
Stichting Oxygen - Academy of Dance te beschermen. Daarbij 
trachten wij altijd het recht op privacy van leerlingen zoveel 
mogelijk te respecteren. 
8. Overig 
1. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende 
hun verblijf op het terrein van en in leslocaties te houden aan 
de huisregels van Stichting Oxygen – Academy of Dance evenals 
de aanwijzingen die gegeven worden door de directie, het 
bestuur en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar 
niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. 

2. Stichting Oxygen – Academy of Dance heeft het recht 
personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van de 
deelname aan een les. 
3. Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door 
anderen dan de leerlingen zelf.  De directie heeft het recht 
zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot het  
leslokaal of de dansschool te weigeren. 
4. Bij ondertekening verklaart de cursist de door Stichting 
Oxygen – Academy of Dance opgestelde huisregels te allen tijde 
na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk 
overtreden van de huisregels de toegang tot de locaties van 
Stichting  
Oxygen  –Academy of Dance geweigerd zal worden. 
5. De leerling verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te 
zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die Stichting 
Oxygen – Academy of Dance biedt, tenzij de leerling vooraf 
anders heeft gemeld bij Stichting Oxygen – Academy of Dance. 
Alleen met een schriftelijk akkoord van Stichting Oxygen – 
Academy of Dance kan een leerling zonder volledige 
gezondheidsverklaring deelnemen aan lessen. 
6. Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de 
leerling zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze 
gegevens.  
Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze 
verantwoordelijkheid komen voor rekening van de leerling. 
7. Stichting Oxygen – Academy of Dance behoudt zich het recht 
voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en 
overige bepalingen eenzijdig te wijzigen, mits deze wijzigingen 
redelijk zijn. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te 
allen tijde worden doorgevoerd. De leerling zal te allen tijde 
geïnformeerd worden over grote inhoudelijke wijzigingen.  
8. Stichting Oxygen – Academy of Dance behoudt zich het recht 
voor tarieven tussentijds te wijzigen. De leerling wordt hiervan 
minimaal dertig (30) dagen voordat de prijswijziging ingaat, per 
e-mail in kennis gesteld. De leerling heeft bij een dergelijke 
verhoging van het lesgeld (behalve in geval van 
overheidsmaatregelen) het recht om het lesprogramma per 
direct te beëindigen binnen dertig (30) dagen na aankondiging. 
 
SLOTBEPALINGEN 
Dit zijn de afspraken, algemene voorwaarden en aanvullende 
algemene voorwaarden per ingang van 1 juli 2022.  
 
De afspraken, algemene voorwaarden en aanvullende algemene 
voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen.  
 
Bij inschrijvingen voor lessen vanaf 1 juli 2022 gaat de leerling 
casu quo hun wettelijk vertegenwoordiger akkoord met deze 
afspraken, algemene voorwaarden en/of aanvullende algemene 
voorwaarden.  
 
Deze afspraken, algemene voorwaarden en aanvullende 
algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden 
en fouten zijn voorbehouden.  
Voor alle zaken waarin deze afspraken en algemene 
voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur casu quo de 
directie van Stichting Oxygen – Academy of Dance.  
 
Nieuw seizoen & Corona 
Wij zijn ons ervan bewust dat inschrijvingen  boekingen voor de 
periode 2022-2023 nog steeds plaatsvindt in onzekere tijden als 
gevolg van het coronavirus. 
Het is ook in deze periode weer mogelijk dat in verband met het 
coronavirus en daarmee gepaard gaande maatregelen van 
toepassing worden verklaard om de verdere verspreiding van 
het virus te beperken. 
 
In het geval dat er weer maatregelen van toepassing worden 
verklaard zullen wij op onze website uitleggen hoe wij daar in 
het seizoen 2022-2023 mee om zullen gaan.  


