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Huisregels en algemene informatie 

1. Sport- en Dansstudio Binnenmaas is gesloten op zon- en feestdagen, tussen kerst en nieuwjaarsdag en gedurende 2 
weken in de zomervakantie. In de overige (school)vakanties hanteren wij een aangepast lesrooster. Hiervoor worden 
de schoolvakanties van de basisscholen in Puttershoek aangehouden. Kinderlessen komen in basis in de vakanties te 

vervallen. 

2. Gemiste lessen kunnen binnen 1 maand ingehaald worden op een ander lesuur of andere dag. Dit geldt niet voor 
kinderlessen, voor kinderen geldt immers al een lager tarief waarin rekening is gehouden met de vakanties en 

uitvallende lessen.  

3. Deelname aan lessen geschiedt geheel op vrijwillige basis. Sport- en Dansstudio Binnenmaas kan dan ook niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of blessures.  

4. Voor eventueel aangebrachte schade aan gebouw, terrein of inventaris van Sport- en Dansstudio Binnenmaas is de 
deelnemer zelf aansprakelijk.  

5. Het is niet toegestaan buitenschoenen te dragen in de sportzalen. Het is verplicht correcte sportkleding te dragen, 
voor de balletlessen hanteren wij een kledingvoorschrift. Hiervoor kunt u terecht bij de docente.  

6. Tijdens de high impact lessen is het dragen van goed schoeisel met demping verplicht. 

7. Het is niet toegestaan te eten en drinken in de danszaal, slechts het gebruik van water is toegestaan tijdens de 

lessen.  

8. Wij verzoeken ieder de kleedruimtes netjes en ordelijk te gebruiken.  

9. Het gebruik van kluisjes is kosteloos. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van uw 
eigendommen.  

10. Het gebruik van een handdoek in de sportzalen is verplicht.  

 

Betalingsvoorwaarden 

1. U machtigt Sport- en Dansstudio Binnenmaas tot het automatisch incasseren van de verschuldigde contributie van 
uw bankrekening. (Tenzij anders overeengekomen.) 

2. Bij een andere betaalwijze dan automatische incasso, dient de contributie voor de 1e van de maand van de 

betaalperiode op onze rekening te staan.  

3. Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd.  

4. Betalingen kunnen per maand, kwartaal, halfjaar of jaar gedaan worden.  

5. Bij betalingen anders dan automatisch incasso zijn wij gerechtigd € 2,50 administratie in rekening te brengen.  

6. Indien wij tweemaal niet kunnen incasseren sturen wij u een factuur per email of post. Mocht deze factuur niet 
binnen de vastgestelde betalingstermijn voldaan zijn, is Sport- en Dansstudio Binnenmaasgerechtigd uw abonnement 
te beëindigen en u de toegang tot de les te weigeren. Let op! Uw betalingsverplichting vervalt hierbij niet.  

7. Sport- en Dansstudio Binnenmaas is gerechtigd om jaarlijks de contributiebedragen te verhogen.  

 

Beëindigen lidmaatschap 

1. Het beëindigen van uw lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren. U dient hierbij een kalendermaand 
voor het einde van uw betaaltermijn in acht te nemen.  

2. Bij tussentijdse opzegging vindt géén restitutie van de contributie plaats.  

3. Sport- en Dansstudio Binnenmaas behoudt zich het recht voor het abonnement eenzijdig te beëindigen in geval van 
achterstand in de betaling van de contributie of wangedrag in de les.  

Slotbepaling 

1. Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
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