Algemene voorwaarden:
Bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier gaat u aan akkoord met de algemene
voorwaarden en de privacyverklaring. Bij opzegging geldt een opzegtermijn van één maand en dient
voor de eerste van de maand doorgegeven te worden. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail
verstuurd te worden naar CDC Dance, waarbij een duidelijke reden vermeld dient te staan.
Elke lid heeft recht op een eerste gratis proefles.
Als een docent afwezig is door ziekte of andere verhindering zal CDC Dance op zoek gaan naar
vervanging. Is dit niet mogelijk dan gaat de les komen te vervallen, maar deze wordt steeds ingehaald
op een ander moment.
Wanneer u verhinderd bent en de les niet kan bereiken gelieve een e-mail of whatsapp bericht te
sturen naar ons.
Als u medische klachten of allergieën hebt, kan u deze op het aanmeldingsformulier bij overige
informatie te plaatsen. Zijn er veranderingen in het adres of andere persoonlijke gegevens, gelieve
deze door te geven aan ons.
Als u het aanmeldingsformulier van CDC Dance ondertekend gaat u akkoord met het plaatsen van
beeldmateriaal van de danslessen op sociale media of website( als promotie voor de dansstudio). Als
u dit liever niet wil kan u dit altijd bespreken met ons en dan kan hier rekening mee gehouden
worden.
Privacy:
De persoonlijke gegevens van de leden die ingeschreven staan bij CDC dance worden in het
klantenbestand van de studio geplaatst, deze informatie zal nooit vrijgesteld worden aan derden.
Als er dringende zaken besproken moeten worden i.v.m een betaling, factuur, blesssure van een lid,
of dergelijken zal CDC dance u per mail of per telefoon contacteren. Bij deze is het belangrijk dat de
studio u dan telefonsich of via whatsapp kan bereiken.
CDC dance houdt zich aan de AVG regeling en respecteert de privacy van de leden. Gegevens
worden niet aan derden verstrekt. Als er video’s of foto’s worden gemaakt van de danslessen heeft
CDC Dance het recht om deze te gebruiken voor commercieële doelen. Wanneer een lid niet wenst
deel te nemen hieraan, kan zij dit aa ngeven per mail bij de leiding.
Heeft u beeldmateriaal van onze danslessen gelieve deze met ons te bespreken voor het plaasten of
delen op sociale media, indien deze gedeeld wordt na overleg gelieve CDC dance te vermelden bij het
beeldmateriaal.
Betaling:
Bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met deze onderstaande
algemene regels. Deze onderstaande voorwaarden staan in verband met alle activiteiten,

overeenkomsten van CDC Dance. Charlotte De Clercq, eigenaar van CDC Dance kan een bezoeker
weigeren tot de lessen van de studio.
Bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier staat u automatisch ingeschreven bij ons totdat
u per e-mail een opzegging heeft gestuurd en ingeleverd hebt bij de dansstudio. wij hebben een
opzegtermijn van één maand.
Wilt u meer of minder lessen volgen tijdens de loop van het dansseizoen, dan kan u dit per e-mail,
telefonisch of whatsapp aanvragen, maar hier hanteren wij ook een termijn van één maand.
De betaling verloopt via automatische incasso. Bij het ondertekenen van het aanmeldingssformulier
bent u verplicht u te houden aan onze voorwaarden en het lesgeld op tijd te betalen via
automatische incasso. Deze dient op uiterlijk één maand voor de eerste les van de maand waarin
gestart wordt met de workouts betaald te zijn.

