
Door de Europese en Nederlandse regelgeving zijn we verplicht om je onze Privacy beleid te melden. 
 

Privacy 
Dit is de privacyverklaring van Dance Masters van Opstal. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de 
gegevensverwerking van Dance Masters van Opstal middels het contactformulier, inschrijfformulier en emailadres 
van Dance Masters van Opstal. 
 
Dance Masters van opstal respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is 
uitsluitend van toepassing op de diensten van Dance masters van Opstal. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dance 
masters van Opstal niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.  Door gebruik te 
maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 
 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Denk aan het IP-adres van uw internetaansluiting, 
het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en 
worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo 
veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
 

 Verwerken van persoonsgegevens & Gebruik van onze diensten 
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, emailadres of inschrijfformulier voor de diensten van Dance 
Masters van opstal, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het 
klantensysteem van Dance Masters van Opstal en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen ook door Dance Masters van Opstal worden gebruikt om u te informeren over de 
diensten, en nieuwsbrieven van Dance masters van Opstal. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt 
worden. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich 
afmelden door dit kenbaar te maken middels email. 
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Dance Masters van Opstal.  
 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op 
basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
tussen u en Dance Masters van Opstal. 
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat 
geval kunt u contact met ons opnemen.  
 

Bewaartermijn 
Dance masters van Opstal bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor 
zij zijn verzameld en verwerkt. 
 

Cookies 
Deze website maakt gebruik van functionele cookies. 
 

Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering 
van Dance Masters van Opstal. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
 

Social Media 
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Leest u de 
privacyverklaring van o.a. Facebook, Instagram en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met 
uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 
 

 
 
         DanceMasters van Opstal 

Koestraat 28             Burg. Brendersstraat 3 

5014 ED Tilburg     5056 HX Berkel-Enschot 



Algemene Voorwaarden                                         opgemaakt mei 2019 
Welkom! 
Wij stellen het erg op prijs, dat u zich als leerling bij Dansschool van Opstal in gaat schrijven. 
Om alles goed en prettig te laten verlopen en onze regels omtrent uw inschrijving zo helder mogelijk voor u te maken, hebben 
wij deze algemene voorwaarden opgesteld. 
De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw inschrijving bij Dance masters van opstal. Het is dus uitermate 
belangrijk, dat u deze voorwaarden goed doorleest en u bewust bent van de inhoud en consequenties.  
Als u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. U kunt hiervoor 
schriftelijk contact met ons opnemen.  Graag tot ziens op onze dansschool! 
De directie van Dansschool van Opstal 
 
1. Algemene Regels 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten van Dansschool van Opstal. 
1.2. Inschrijving geschiedt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van de dansschool. De inschrijving is een 
voorwaarde om deel te nemen aan cursussen, lessen en andere activiteiten van de dansschool. 
1.3 Dansschool van Opstal heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren 
en/of het lidmaatschap te beëindigen. 

2. Inschrijvingen 
2.1 Het lidmaatschap bestaat voor één dansseizoen, zowel voor 14 als 28 lessen 
2.2. Elk lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
2.3. Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties.  
2.4. Betalingen en contributie 
2.5. Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige kosten behorend bij de gekozen cursus te betalen. 
2.6. De kosten van het lesgeld verschillen per lidmaatschap en kunnen worden gezien op de website op de pagina ‘Lesprijzen’. 
2.7. Betalingen worden altijd vooruit gedaan.  
2.8. Dansschool van Opstal heeft ten alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau 
in te schakelen. 
2.9. Er vindt in geen geval restitutie van de kosten plaats bij tussentijdse beëindiging. Dus ook niet bij verhuizing, uiteengaan van 
partners, langdurige ziekte, ongeval, privé- of werkomstandigheden etc. 
 
4. Aansprakelijkheid 
4.1 Dansschool van opstal is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. 
Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansschool van Opstal stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal 
wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Gevonden voorwerpen worden een bepaalde tijd bewaard. 
4.2 Dansschool van Opstal sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een 
bezoeker/lid aanwezige derde uit 
4.3 Dansschool van opstal is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, 
shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen. 
4.4 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent. 
  
5. Lidmaatschap 
5.1 Het lidmaatschap bestaat telkens voor één dansseizoen. 
5.2 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis. 
5.3 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Dansschool van Opstal zal in rekening worden gebracht. 
  
6. Overmacht 
6.1 In geval van overmacht is Dansschool van Opstal niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor 
de duur van de overmacht opgeschort. 
6.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten. 
  
7. Kleding, schoenen en hygiëne 
7.1. U bent vrij in uw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Houdt u wel 
rekening met de normaal fatsoen, waarden en normen. 
U dient uw jas op te hangen in de garderobe. Het is niet toegestaan uw jas mee te nemen naar de bar of zaal. Haal waardevolle 
spullen uit uw jas en/of tas. De directie is niet aansprakelijk voor uw eigendommen. 
7.2.Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medeleerlingen. Draag altijd schone (sport)kleding en 
gebruik een deodorant. 

8. consumpties 
8.1 Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren te nuttigen in de dansschool. 
8.2 Wij schenken geen kraanwater. 
8.3. leerlingen van Hip Hop en Street-showdance mogen een eigen bidon gevuld met water nuttigen. 


