
 

 

Algemene voorwaarden proefles 

Art. 1 – Algemeen. Deze algemene voorwaarden 

zijn van toepassingen op alle soorten proeflessen 

die gevolgd worden bij Paaldansstudio & Dance 

Centre (hierna te noemen PDC) en de persoon 

(hierna te noemen proeflesser) die gebruik maakt 

van de proefles bij PDC. Bijzondere afspraken van 

deze voorwaarden of deze aanvullen, zijn slechts 

bindend indien deze schriftelijk overgenomen. 

Art. 2 – Deelname, kosten en annulering.. Een 

proefles is bedoelt ter kennismaking van PDC en de 

diensten die geleverd worden. Een persoon die al 

eerder lid geweest is, of al eerder een proefles 

gevolgd heeft, kan worden uitgesloten van 

deelname. Dit geldt tevens ook wanneer een 

persoon wilt deelnemen via een (actie)voucher.  

PDC dient een eventueel betaald bedrag terug over 

te maken naar de persoon. 

Een proefles Pole & Aerial kost € 12,50 en een 

proefles Strength & Flex kost € 7,50 tenzij anders 

overeengekomen.  

Een proefles is geheel GRATIS wanneer de 

proeflesser besluit om lid te worden. De kosten 

worden verrekend met de inschrijfkosten.  

Wanneer een proeflesser niet komt opdagen heeft 

deze geen recht op restitutie van het betaalde 

bedrag. De proeflesser kan een nieuwe datum 

inplannen door contact op te nemen via telefoon of 

e-mail. Op vouchers verkregen via externe partijen 

gelden de algemene voorwaarden van de externe 

partijen. Restitutie van bedragen geldt dan ook via 

de externe partij. PDC kan op geen enkele manier 

aansprakelijk gesteld worden voor geschillen tussen 

de proeflesser en de externe partij. 

Art. 3 – Verwerken persoonsgegevens 

proeflesformulier. PDC zal de persoonsgegevens 

verwerken binnen het kader van de toepasselijke 

wet- en regelgeving inzake de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens 

worden enkel gebruikt voor facturatie, 

debiteurenbeheer, klachtafhandeling en 

geschillenbeslechting ter voorkoming of ten 

behoeve van opsporing en bestrijding van fraude en 

onregelmatigheden, marktonderzoek en voor 

commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten 

met betrekking tot de diensten van PDC.  

Art. 4. – Trainingsboekje. Tijdens de lessen maakt 

de proeflesser gebruik van een trainingsboekje. De 

trainingsboekjes die de proeflesser gebruikt zijn en 

blijven in het bezit van Paaldansstudio & Dance 

Centre. Ook zit er een copyright op de boekjes. Het 

kopiëren, fotograferen, zonder toestemming van 

PDC is strafbaar. 

Art. 5. – Aansprakelijkheid. PDC is niet 

aansprakelijk voor de vermissing, verduistering, 

diefstal of schade zowel direct als indirect 

respectievelijk van of aan goederen van de 

proeflesser. Tevens is PDC niet aansprakelijk voor 

eventuele ongevallen of blessures die hebben 

plaatsgevonden of zijn ontstaan tijdens de les. 

Deelname aan de les is op eigen risico. PDC is tevens 

niet aansprakelijk wanneer de proeflesser niet op 

de dag van de voorkeur deel kan nemen. De 

proeflesser kan de les opnieuw inplannen.  

Art. 6. – Huisregels. Het meebrengen en/of 

nuttigen van eigen consumpties voor, tijdens of 

naar de lessen is niet toegestaan. Wel is het 

toegestaan om een bidon met water mee te nemen. 

De overige huisregels zijn te vinden in de 

desbetreffende studio. Indien deze regels 

overschreven worden, volgt een waarschuwing. 

PDC is te allen tijde gerechtigd om iedereen die zich 

niet aan de regels houdt de toegang tot de les te 

ontzeggen. De proeflesser heeft op dat moment ook 

geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. 

Art. 7. – Overige bepalingen. In geval van klachten 

met betrekking tot PDC dient de proeflesser zich in 

eerste instantie te wenden tot de gastheer/ vrouw/ 

docent. Mocht de klacht niet opgelost kunnen 

worden, dan dient de proeflesser contact op te 

nemen via de door PDC beschikbaar gestelde 

communicatiedoeleinden.  

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand 

reglement niet voorziet, worden uitsluitend door 

het management van PDC beoordeeld en beslist. OP 

de overeenkomst en voorwaarden tussen PDC en 

proeflersser is het Nederlands recht van toepassing. 

Bij eventuele geschillen zal er altijd eerst onderling 

naar een oplossing worden gezocht. Wanneer dit 

niet lukt zullen geschillen worden beslecht door de 

daartoe bevoegde Nederlandse rechter.  


