
 

 

 

 

Seizoen 2022/2023 ’t Middelpunt 

Start datum 6 September  

 

Wat leuk dat je je inschrijft bij happy2dance! 

Bij happy2dance staat plezier voorop!  

Danservaring is niet belangrijk, het gaat erom dat je plezier ervaart in het bewegen op 

muziek. 

Dansen is voor iedereen en dansen is leuk! 

 

Algemene voorwaarden 

 

Een proefles bij happy2dance is gratis. Na deze les kun je je inschrijven en betaal je contributie. 

De contributie bedraagt € 25,50 per maand voor 1 lesuur in de week. De contributie betaald u 

maandelijks vooruit per automatische incasso. Dit bedrag wordt elke maand op de 27e geïncasseerd.  

Tijdens de schoolvakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven.  

Happy2dance hanteert een opzegtermijn van 2 maanden. Opzeggen kan alleen via de email, anders 

blijft het lidmaatschap door lopen. 

Mee doen aan de lessen bij happy2dance zijn geheel op eigen risico. Happy2dance is in geen enkel 
geval verantwoordelijk voor schade, diefstal of persoonlijk (blijvend) letsel ontstaan tijdens of ten 
gevolge van haar dienstverlening of bij gebruikmaking van de faciliteiten. 

Schade toegebracht aan de inventaris en de dans locatie wordt op de betrokkene verhaald op grond 
van wettelijke aansprakelijkheid. 
 
Happy2dance kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, 
zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn. 
 
Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor de docente van happy2dance 
niet in staat is de betreffende les(sen) te geven, draagt happy2dance (wanneer mogelijk) zorg voor 
vervanging. De kwaliteit en professionaliteit van de vervanger staat gelijk aan de oorspronkelijke 
docente. 



 

 

 
Wanneer er 3 of meer lessen achtereenvolgend uitvallen heeft de leerling recht op restitutie vanaf 
de derde vervallen les. Het uitvallen van een les wil zeggen dat deze niet wordt gegeven door een 
andere docent of op een later moment wordt ingehaald. 
 
In geval van een pandemie zal happy2dance er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les 
te blijven geven.  

Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u happy2dance voor iedere vorm 
van aansprakelijkheid.  

Voor vragen kunt u mailen naar melanie@happy2dance.nl. 

Met vriendelijke groet,   

Melanie Van leeuwen 

www.happy2dance.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.happy2dance.nl/

