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Artikel 1 - Definities

1.1 XOXO Dance Company: eenmanszaak XOXO Dance, gevestigd te Zwolle (8011 VZ) aan de Badhuiswal 9A en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66692938. 

1.2 XOXO DANCE COMPANY verzorgt urban danslessen, workshops, optredens en evenementen op maat. Een en ander in de meest 
ruime zin van het woord. 

1.3 Danscursus: een serie lessen gedurende een vooraf bepaalde periode, verzorgd door XOXO DANCE COMPANY, met als doel dat de 
Danser aan het eind van de Danscursus voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld. 

1.4 Danser: ieder natuurlijk persoon door wie/namens wie het inschrijfformulier is ondertekend of geaccordeerd via het digitale 
inschrijfformulier en die zich heeft ingeschreven voor een Danscursus van XOXO DANCE COMPANY. 

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen XOXO DANCE COMPANY en de Danser of diens ouder/voogd, waarbij XOXO DANCE 
COMPANY zich verplicht een Danscursus te verzorgen en de Danser of diens ouder/voogd zich verplicht die Danscursus te betalen. 

1.6 Periode: de periode van september tot en met juni, in seizoen 2021/2022 exact; ma 6 september 2021 t/m zo 26 juni 2022.

Artikel 3 - Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Danser of diens ouder/voogd het inschrijfformulier van XOXO DANCE COMPANY, ten 

aanzien van de betreffende Danscursus, invult en ondertekent (schriftelijk of digitaal).

3.2 Voor het inschrijven van een minderjarige Danser dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door diens ouder/voogd. 

3.3 De uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 

3.4 De Overeenkomst wordt afgesloten voor de op het inschrijfformulier gekozen periode, te weten: ma 6 september 2021 tot en met zo 
26 juni 2022 of een afwijkende vooraf bepaalde periode. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is niet mogelijk. 

3.5 In de maanden juli en augustus betaald Danser geen cursusgeld, tenzij de danscursus in onderling overleg verlengd wordt. Denk 
hierbij aan eventuele deelname van de hiphop wedstrijdteams aan het wereldkampioenschap.

3.6 De inschrijving kan tot twee weken voor aanvang van de Danscursus worden geannuleerd tegen betaling van € 50,- 
annuleringskosten. 

3.7 XOXO DANCE COMPANY behoudt zich het recht voor om de Danscursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen, waaronder 
overmachtssituaties zijn. 

3.8 XOXO DANCE COMPANY behoudt zich het recht voor de Danscursus online aan te bieden in het geval van uitbraak van een virus, 
zoals COVID-19. 

3.9 Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze Overeenkomst - met 
uitzondering van de betalingsverplichtingen - die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, 
explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere 
omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van XOXO DANCE COMPANY.

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 
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3.10 XOXO DANCE COMPANY biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een proefles te volgen, wanneer de Danser zich na de proefles 
inschrijft, is de proefles de eerste officiële les geweest. Wanneer de Danser beslist niet tot inschrijving over te gaan, zijn er geen 
kosten verbonden aan de proefles. XOXO DANCE COMPANY behoudt zich het recht voor om de Danser of diens ouder/voogd bij de 
inschrijving om een geldig legitimatiebewijs te vragen. 

3.11 Indien een les niet gevolgd kan worden door langdurige ziekte kan het lidmaatschap worden stopgezet. (zie art. 5.2) Hierbij is XOXO 
DANCE COMPANY gemachtigd om onderliggende (bewijs)stukken op te vragen. 

3.12 XOXO DANCE COMPANY is gerechtigde om de vestiging geheel te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. 
In de maanden van schoolvakanties (basis- en voortgezet onderwijs) en feestdagen wanneer er geen lessen worden gegeven, betaald 
men hetzelfde maandelijkse tarief als tijdens andere maanden. Voor het specifieke bedrag wordt verwezen naar het van toepassing 
zijnde inschrijfformulier, danwel voor de voor het kalenderjaar vastgestelde bedragen.

Artikel 4 - Betaling Danscursus

4.1 Het voor de Danscursus verschuldigde cursusgeld staat vermeld op het inschrijfformulier en is tevens terug te vinden op het 
kostenoverzicht op de website van XOXO DANCE COMPANY: WWW.XOXO.DANCE.

4.2 Dansers die zich voor het eerst inschrijven voor een Danscursus, betalen eenmalig € 15,- inschrijfkosten. 

4.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling geschiedt middels automatische incasso van de op het 
inschrijfformulier opgegeven IBAN bankrekening. Ingeval de rekening waarvan incasso dient plaats te vinden wijzigt, dient XOXO 
DANCE COMPANY minimaal twee weken voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk te worden geïnformeerd onder 
vermelding van het IBAN rekeningnummer waarvan de incasso in het vervolg dient te worden gerealiseerd.  

4.4 De Danscursus die een afwijkende vooraf bepaalde periode betreft, dient de Cursist of diens ouder/voogd ineens voor aanvang van de 
Danscursus middels incasso te voldoen. Het cursusgeld zal rond de 21ste dag van de maand voorafgaand aan de (eerste) les worden 
geïncasseerd.

4.5 Uitsluitend ten aanzien van de Danscursus, kan betaling geschieden in termijnen. Ingeval de Danser of diens ouder/voogd ervoor kiest 
om het verschuldigde cursusgeld in termijnen te laten incasseren, geschiedt de incasso in tien termijnen. De termijnen zullen rond de 
21ste dag van de maand bij vooruitbetaling worden geïncasseerd.

4.6 Bij storno zal binnen 5 werkdagen een betalingsherinnering per e-mail worden verstuurd. Wanneer betaling vervolgens niet geschiedt 
voor het einde van diezelfde kalendermaand wordt er €5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het verschuldigde cursusgeld 
dient voor aanvang van de eerstvolgende les te zijn bijgeschreven op het door XOXO DANCE COMPANY op te geven 
bankrekeningnummer. Bij gebreke waarvan de Danser de toegang tot de desbetreffende les kan worden ontzegd en de Danser of 
diens ouder/voogd per direct - over het resterende verschuldigde cursusgeld - rente verschuldigd is ad 1,25% per maand alsmede een 
vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ad 20%, met een minimum van EUR 35,- XOXO DANCE COMPANY behoudt zich alle 
rechten voor, waaronder het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

4.7 Wanneer er een factuur moet worden opgemaakt voor een Danser/Danscursus, wordt hier €5,00 administratiekosten per factuur voor 
in rekening gebracht.  

Artikel 5 - Beëindigen lidmaatschap

5.1 Door ondertekening van het inschrijfformulier verbindt u zich voor een heel dansseizoen, van ma 6 september 2021 t/m zo 26 juni 
2022. Bij tussentijds opzeggen is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. 

5.2 Bij opzegging door langdurige ziekte en het overleggen van een verklaring waaruit dit blijkt, is er nog 2 maanden cursusgeld 
verschuldigd. Hierbij is XOXO DANCE COMPANY gemachtigd om onderliggende (bewijs)stukken op te vragen. 

5.3 Beëindiging van een overeenkomst geschiedt door opzegging. Opzegging dient door de Danser per e-mail [info@xoxo.dance] of brief 
[XOXO DANCE COMPANY, Badhuiswal 9A, 8011 VZ. te Zwolle] te geschieden. Bij opzegging per e-mail en brief moeten de volgende 
gegevens vermeld worden: naam van de Danser, geboortedatum en een ondertekening door gemachtigde. Om ontvangst te 
waarborgen, adviseert XOXO DANCE COMPANY dit middels een aangetekend schrijven te doen. 

5.4 Beëindiging van de Overeenkomst is pas een feit wanneer deze daadwerkelijk door ons bevestigd is middels een bevestigingsemail. 
Uw uitschrijving zal na ontvangst binnen 5 werkdagen verwerkt worden.  

http://WWW.XOXO.DANCE
mailto:xoe@xoxo.dance
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Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 Verlies of beschadiging toegebracht aan de aanwezige roerende en onroerende goederen door toedoen van een Danser of bezoeker 

zullen ten alle tijden worden verhaald.

6.2 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. XOXO DANCE COMPANY is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade 
door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van de Danser of bezoeker.

6.3 Danser is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt de aanwijzingen van de docent(e) van 
XOXO DANCE COMPANY op volledig eigen risico op. Voor ongelukken binnen en buiten onze dansschool zijn wij niet aansprakelijk. 

6.4 XOXO DANCE COMPANY zal ten alle tijden vertrouwelijk omgaan met de aan hun verstrekte informatie, maar zal nimmer 
verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een blessure, ziekte, handicap of andere beperking van de Danser, dan wel voor de 
oorzaak of het gevolg ervan. 

Artikel 7 - Huisregels
7.1 Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn. Men dient deze schoenen voor het betreden 

van de danszaal uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers; 
7.2 Het is niet toegestaan om eten of drinken, anders dan water, mee te nemen in de danszaal. Tevens dienen jassen, tassen en ander 

toebehoren in de kleedkamer te blijven, met uitzondering van waardevolle spullen;
7.3 Danser dient voor aanvang van de les omgekleed te zijn en klaar te staan. De danser dient zich ook te houden aan de 

kledingvoorschriften die gelden voor de desbetreffende les. Deze zijn bij de desbetreffende docent(e) op te vragen;

7.4 Zowel Danser als bezoeker dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van XOXO DANCE COMPANY te houden aan de 
(huis)regels van de dansschool. Ook dienen zij de aanwijzingen van het personeel van de dansschool op te volgen. XOXO DANCE 
COMPANY behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken 
onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door dansschool XOXO DANCE COMPANY, de Danser/bezoeker de toegang tot 
een XOXO DANCE COMPANY vestiging te ontzeggen en de Overeenkomst (per direct) te beëindigen.

Artikel 8 - Overig

8.1 XOXO DANCE COMPANY behoudt het recht om tijdens het seizoen van docent te wisselen.

8.2 XOXO DANCE COMPANY is gerechtigd de lesdagen en/of tijden van de danslessen tijdelijk of blijvend te wijzigen. 

8.3 XOXO DANCE COMPANY zal foto’s en filmpjes maken die ingezet worden ter promotie van de dansschool. Door akkoordverklaring 
van de algemene voorwaarden geeft u ook toestemming aan XOXO DANCE COMPANY om dit foto- en filmmateriaal te mogen 
gebruiken.

8.4 De leerstof van een Danscursus is afgestemd op eigen gebruik. Het is Danser ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of 
na afloop van de les op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) Danser 
zich tot het betalen van een boete van minimaal EUR 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.
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Artikel 10 - Slotbepaling
10.1 Door inschrijving verklaart de Danser deze algemene voorwaarden en de huisregels van XOXO DANCE COMPANY te accepteren en 

hiernaar te handelen. 

10.2 Een schriftelijk exemplaar kan worden opgevraagd bij XOXO DANCE COMPANY. (info@xoxo.dance) De voorwaarden zijn tevens te 
vinden op de website: WWW.XOXO.DANCE. 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met XOXO DANCE COMPANY aangegaan, is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing.

9.2 Ingeval van geschillen, betrekking op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, 
zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de 
Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.

9.3 Zolang mediation niet is beëindigd, zal geen van de partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van 
rechten.

9.4 Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te 
beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen. 

9.5 Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden 
beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank waar XOXO DANCE COMPANY is gevestigd. 

mailto:info@xoxo.dance
http://WWW.XOXO.DANCE

