
 
 
 
 

Algemene voorwaarden 
Danssportcentrum La Passe 

  



Artikel 1: Algemeen 
1.1 La Passe is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 

Amsterdam onder dossiernummer 34063810. Het btw-nummer is NL00827546B01. 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door La Passe aanvaarde 

opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. De 
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

1.3 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door La Passe ook indien 
het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon 
wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van 
toepassing op de dienstverlening van La Passe. 

1.4 Ingeval van verschil tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging 
waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het 
bepaalde in de opdrachtbevestiging. 

 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden voor alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, 

diensten en/of werkzaamheden van La Passe. 
2.2 In aanvulling op deze algemene voorwaarden kunnen andere, aanvullende, 

voorwaarden gelden voor afzonderlijke diensten.  
2.4 Afwijking en aanvulling van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien 

deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 
 
Artikel 3: Inschrijving 
3.1 Inschrijving dient schriftelijk worden gedaan. 
3.2 Inschrijving geldt voor de gehele cursus, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
3.3 Voor het moment van inschrijving voor een danscursus dient u zich op de hoogte te 

stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van aanvang 
en de contributie. 

3.4 La Passe heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname 
aan een cursus. 

3.5 Uw inschrijving en de betaalde lesgelden zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar 
 
Artikel 4: De cursus 
4.1 Voor of bij de inschrijving stelt La Passe informatie beschikbaar over 

- de duur van de cursus; 
- het aantal lessen; 
- de tijdsduur van de lessen en de lestijden; 
- de frequentie van de lessen; en 
- de inhoud (in hoofdlijnen) van de cursus. 

4.2 La Passe is bevoegd, ook tijdens een cursus, wijzigingen in de lestijden, lesdagen en 
duur van de lessen aan te brengen. 

4.3 La Passe is bevoegd een cursus te annuleren, indien hij daarvoor redenen aanwezig 
acht. In geval van annulering voor de aanvang van een cursus heeft de cursist recht 
op terugbetaling van het volledige cursusgeld. Vindt de annulering tijdens de cursus 
plaats, dan zal terugbetaling van het cursusgeld geschieden naar rato van het aantal 
nog niet genoten lessen. 



Artikel 5: Afmelden 
5.1 Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen, bent 

u verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden 
5.2 Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet 

mogelijk is, dan wordt de les afgelast en/of uitgesteld. U wordt hierover zo snel 
mogelijk op de hoogte gesteld. 

 
Artikel 6: Beëindiging inschrijving 
6.1 Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les van de 

cursus. 
6.2 Bij tussentijdse opzegging of beëindiging van de overeenkomst dienst het nog 

openstaande cursusgeld per direct te worden voldaan. 
6.2 Uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd, ook niet als u daartoe een 

mondeling verzoek heeft gedaan 
6.3 La Passe behoudt zich het recht uw inschrijving, zonder restitutie van de contributie 

per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen: 
- indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van de dansschool 

ernstig en/of herhaaldelijk schendt; 
- indien u zich misdraagt jegens andere cursisten of medewerkers van de 

dansschool; 
- indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de 

dansschool, medewerkers of cursisten. 
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 
7.1 Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen of andere 

activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel voor risico van de cursist. 
7.2 Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen 

met zich meebrengt bij uw deelname aan een cursus. 
7.3 La Passe kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of 

beschadigde zaken, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 
7.4 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van La Passe hebben beschadigd, 

zijn gehouden deze schade volledig aan La Passe te vergoeden. Indien de schade door 
meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk. 

 
Artikel 8: Concurrentie 
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursussen uitsluitend bedoeld voor 

“eigen gebruik” door de cursisten. 
8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan 

om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel 
of om niet aan te wenden of te laten wenden. 

8.3 Bij overtreding van het hiervoor onder artikel 8.2 genoemde verbod, verbeurt de 
(voormalige) cursist aan La Passe, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist 
is, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per overtreding en voor iedere dag dat 
de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van La Passe 
om verdere schade te vorderen. 

 
  



Artikel 9: Contributie, betaling en incasso 
9.1 La Passe bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen en 

activiteiten en zal deze per seizoen indexeren. 
9.2 U verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat u tijdig de cursusgelden voldoet. Bij niet 

tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct 
opeisbaar. Tevens kan de toegang tot de dansschool voor een bepaalde periode 
worden ontzegd. 

9.4 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van 
vorderingen - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor 
rekening van de cursist. 

 
Artikel 10: Wijziging van deze algemene voorwaarden 
10.1 La Passe behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan 

te vullen.  
10.3 La Passe zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van de cursist serieus 

overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van 
deze bezwaren. Indien La Passe een bezwaar passeert, verkrijgt de cursist het recht 
de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.  

10.4 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig is of 
nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden onverminderd van kracht. La Passe en de cursist zullen dan in overleg 
treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling 
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

 
Artikel 11: Overige bepalingen 
11.1 Het is niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen, tenzij het nuttigen van deze 

consumpties medisch van aard is. La Passe mag meegebrachte consumpties in beslag 
nemen. 

11.2 In geval van onvoorziene gebeurtenissen waaraan La Passe niet debet is zoals; schade 
aan het bedrijf en of goederen, het niet hebben of krijgen van toegang tot het bedrijf 
om bekende of onbekende redenen, gezondheidsrisico’s in het algemeen, een door 
de overheid opgelegde sluiting, rampen en of vanwege veiligheidsredenen is La Passe 
niet gehouden aan het voortzetten of inhalen van gemiste lessen. Ook zal er geen 
restitutie van lesgelden mogelijk zijn. 

 
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen 
12.1 De overeenkomst tussen de cursist en La Passe is onderworpen aan het Nederlands 

recht.  
12.2 Wanneer een geschil niet via de minnelijke weg wordt beslecht is de rechter van de 

rechtbank Haarlem bevoegd om de zaak te beslechten. 
 


