
AANVULLENDE ABONNEMENTSVOORWAARDEN PAALDANSSTUDIO &
DANCE CENTRE
versie 1 januari 2023

Deze aanvullende abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door
Paaldansstudio & Dance Centre aangeboden abonnementen. Naast deze
aanvullende abonnementsvoorwaarden zijn ook de Algemene voorwaarden van
Paaldansstudio & Dance Centre van toepassing. Indien bepalingen uit deze
abonnementsvoorwaarden en de Algemene voorwaarden in strijd zijn met elkaar,
dan hebben de bepalingen uit deze aanvullende abonnementsvoorwaarden
voorrang.

Wij bieden lessen aan op drie locaties te weten:

Breda:
Reigerstraat 22
4811 XB Breda

Tilburg:
Lieve Vrouweplein 15
5038 TS Tilburg

Roosendaal:
De Meeten 5
4706 NJ Roosendaal

Artikel 1. Gebruiker

Deze aanvullende abonnementsvoorwaarden zijn van Paaldansstudio & Dance
Centre, hierna te noemen ‘PDC’, gevestigd en kantoorhoudende te (4811 XB) Breda,
aan de Reigerstraat 22 aldaar, KvK-nummer: 20158771, aan te merken als Gebruiker
van deze voorwaarden ex. art. 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek. E-mail:
info@paaldansstudio.nl. Telefoonnummer: +31 (0)76 700 24 33.

Artikel 2. Abonnementsvormen

2.1. Alle door PDC aangeboden abonnementsvormen, informatie hierover en de
prijzen daarvan zijn te vinden en te raadplegen op de website
www.paaldansstudio.nl.

2.2. PDC biedt de volgende abonnementsvormen aan:

A. Flex 1x per week: Dit abonnement heeft een looptijd van minimaal 1 maand en
is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop van het abonnement wordt dit
abonnement steeds automatisch stilzwijgend verlengd met 1 maand. De
opzegtermijn van dit abonnement is 1 maand. Wil je dus niet dat het
abonnement na afloop van de eerste maand stilzwijgend met 1 maand wordt
verlengd, dan dien je dit aan te geven bij het aanschaffen van dit abonnement.
Je krijgt van ons gedurende de looptijd van je abonnement  per week 1
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universele credit, waarmee je zelf via ons ledenportaal een les naar keuze in
kunt plannen. Je kunt je met deze wekelijkse credit ook aanmelden voor de
vrije trainingsuren. De kosten voor dit abonnement bedragen € 49,99 per
maand en worden maandelijks automatisch geïncasseerd. Voor de
automatische incasso dien je ons toestemming te geven. Dit doe je door het
invullen van een door ons verstrekte (digitale)incassomachtiging;

B. Flex 2x per week: Dit abonnement heeft een looptijd van minimaal 1 maand en
is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop van het abonnement wordt dit
abonnement steeds automatisch stilzwijgend verlengd met 1 maand. De
opzegtermijn van dit abonnement is 1 maand. Wil je dus niet dat het
abonnement na afloop van de eerste maand stilzwijgend met 1 maand wordt
verlengd, dan dien je dit aan te geven bij het aanschaffen van dit abonnement.
Je krijgt van ons gedurende de looptijd van je abonnement  per week 2
universele credits, waarmee je zelf via ons ledenportaal een les naar keuze in
kunt plannen. Je kunt je met deze wekelijkse credits ook aanmelden voor de
vrije trainingsuren. De kosten voor dit abonnement bedragen € 62,50 per
maand en worden maandelijks automatisch geïncasseerd. Voor de
automatische incasso dien je ons toestemming te geven. Dit doe je door het
invullen van een door ons verstrekte (digitale)incassomachtiging;

C. Ultraflex: Dit abonnement heeft een looptijd van minimaal 1 maand en is niet
tussentijds opzegbaar. Na afloop van het abonnement wordt dit abonnement
steeds automatisch stilzwijgend verlengd met 1 maand. De opzegtermijn van
dit abonnement is 1 maand. Wil je dus niet dat het abonnement na afloop van
de eerste maand stilzwijgend met 1 maand wordt verlengd, dan dien je dit aan
te geven bij het aanschaffen van dit abonnement. Je krijgt van ons gedurende
de looptijd van je abonnement  per week onbeperkte aantal universele credits,
waarmee je zelf via ons ledenportaal een les naar keuze in kunt plannen. Je
kunt je met deze wekelijkse credit ook aanmelden voor de vrije trainingsuren.
De kosten voor dit abonnement bedragen € 76,99 per maand en worden
maandelijks automatisch geïncasseerd. Voor de automatische incasso dien je
ons toestemming te geven. Dit doe je door het invullen van een door ons
verstrekte (digitale)incassomachtiging;

D. Pro 1 keer per week: Dit abonnement heeft een looptijd van minimaal 12
maanden en is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop van het abonnement
wordt dit abonnement steeds automatisch stilzwijgend verlengd met 1 maand.
Na de eerste 12 maanden is de opzegtermijn van dit abonnement 1 maand.
Je krijgt van ons gedurende de looptijd van je abonnement  per week 1
universele credit, waarmee je zelf via ons ledenportaal een les naar keuze in
kunt plannen. Je kunt je met deze wekelijkse credit ook aanmelden voor de
vrije trainingsuren. De kosten voor dit abonnement bedragen € 36,99 per
maand en worden maandelijks automatisch geïncasseerd. Voor de
automatische incasso dien je ons toestemming te geven. Dit doe je door het
invullen van een door ons verstrekte (digitale)incassomachtiging;
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E. Pro 2 keer per week: Dit abonnement heeft een looptijd van minimaal 12
maanden en is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop van het abonnement
wordt dit abonnement steeds automatisch stilzwijgend verlengd met 1 maand.
Na de eerste 12 maanden is de opzegtermijn van dit abonnement 1 maand.
Je krijgt van ons gedurende de looptijd van je abonnement  per week 2
universele credits, waarmee je zelf via ons ledenportaal een les naar keuze in
kunt plannen. Je kunt je met deze wekelijkse credits ook aanmelden voor de
vrije trainingsuren. De kosten voor dit abonnement bedragen € 57,50 per
maand en worden maandelijks automatisch geïncasseerd. Voor de
automatische incasso dien je ons toestemming te geven. Dit doe je door het
invullen van een door ons verstrekte (digitale)incassomachtiging;

F. Pro onbeperkt: Dit abonnement heeft een looptijd van minimaal 12 maanden
en is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop van het abonnement wordt dit
abonnement steeds automatisch stilzwijgend verlengd met 1 maand. Na de
eerste 12 maanden is de opzegtermijn van dit abonnement 1 maand. Je krijgt
van ons gedurende de looptijd van je abonnement wekelijks onbeperkt
universele credits, waarmee je zelf via ons ledenportaal lessen naar keuze in
kunt plannen. Je kunt je met deze credits ook aanmelden voor de vrije
trainingsuren. De kosten voor dit abonnement bedragen € 64,99 per maand
en worden maandelijks automatisch geïncasseerd. Voor de automatische
incasso dien je ons toestemming te geven. Dit doe je door het invullen van
een door ons verstrekte (digitale)incassomachtiging;

G. Kids 1 keer per week: Dit abonnement heeft een looptijd van minimaal 12
maanden en is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop van het abonnement
wordt dit abonnement steeds automatisch stilzwijgend verlengd met 1 maand.
Na de eerste 12 maanden is de opzegtermijn van dit abonnement 1 maand.
Je krijgt van ons gedurende de looptijd van je abonnement  per week 1
universele credit, waarmee je zelf/uw kind via ons ledenportaal een les naar
keuze in kunt plannen. De kosten voor dit abonnement bedragen € 31,99 per
maand en worden maandelijks automatisch geïncasseerd. Voor de
automatische incasso dien je ons toestemming te geven. Dit doe je door het
invullen van een door ons verstrekte (digitale)incassomachtiging;

H. Personal Training 1x per week: Dit abonnement heeft een looptijd van
minimaal 12 maanden en is niet tussentijds opzegbaar.De prijs van dit
abonnement is €201,- Na afloop van het abonnement wordt dit abonnement
steeds automatisch stilzwijgend verlengd met 1 maand. Na de eerste 12
maanden is de opzegtermijn van dit abonnement 1 maand. Met dit
abonnement heb je recht op 1 personal training per week. Deze training wordt
in overleg met de aan jou toegewezen docent ingepland.

I. Personal Training 2x per week: Dit abonnement heeft een looptijd van
minimaal 12 maanden en is niet tussentijds opzegbaar.De prijs van dit
abonnement is €351,- Na afloop van het abonnement wordt dit abonnement
steeds automatisch stilzwijgend verlengd met 1 maand. Na de eerste 12
maanden is de opzegtermijn van dit abonnement 1 maand. Met dit
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abonnement heb je recht op 2 personal trainingen per week. Deze training
wordt in overleg met de aan jou toegewezen docent ingepland.

J. Personal Training 3x per week: Dit abonnement heeft een looptijd van
minimaal 12 maanden en is niet tussentijds opzegbaar. De prijs van dit
abonnement is €452,- Na afloop van het abonnement wordt dit abonnement
steeds automatisch stilzwijgend verlengd met 1 maand. Na de eerste 12
maanden is de opzegtermijn van dit abonnement 1 maand. Met dit
abonnement heb je recht op 3 personal trainingen per week. Deze training
wordt in overleg met de aan jou toegewezen docent ingepland.

2.3. Een abonnement kan zelfstandig worden afgesloten door personen vanaf 18 jaar
of ouder. Ben je nog geen 18 jaar? Dan dien je toestemming van je ouders te
overleggen of je ouders mee te laten tekenen op de overeenkomst. Ben je jonger
dan 16 jaar? Dan kan alleen een van je ouders of je voogd een abonnement voor jou
afsluiten.

2.4. Aan jou verschafte credits hebben een geldigheidsduur van 2 weken. Maak je
geen gebruik van je credits binnen 2 weken? Dan komen je credits te vervallen.

2.5. Wanneer een abonnement gewijzigd wordt, dan wordt het oude abonnement met
toestemming van PDC beëindigd en wordt er een nieuw abonnement afgesloten. Als
ingangsdatum geldt dan uiteraard de datum van het nieuwe abonnement en dit geldt
ook voor de nieuwe einddatum.

2.6. Wij behouden ons het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te
passen. Als wij dit doen kun jij de tussen ons gesloten overeenkomst niet ontbinden
vanwege deze wijziging, behalve als de prijsverhoging hoger is dan 5% van het
overeengekomen maandbedrag of als de wijziging binnen 3 maanden na het
afsluiten van het abonnement plaatsvindt.

Artikel 3. Rittenkaarten

3.1. Een rittenkaart geeft recht op 10 credits, die inwisselbaar zijn voor lessen naar
keuze.

3.2. Een rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 maanden, hierna komen alle
credits te vervallen.

Artikel 4. Lessen, deelname, inplannen en regels

4.1. Een les is in te plannen via ons ledenportaal of via onze app, vanaf 1 week voor
aanvang van de desbetreffende les.

4.2. Als je jezelf afmeldt tot 24 uur voor aanvang voor een les, dan ontvang je jouw
credit retour. Deze credit blijft hierna nog 2 weken geldig.

4.3. Als je niet deelneemt aan een les en je hebt je niet afgemeld dan mogen wij
€ 2,50 administratiekosten bij jou in rekening brengen.
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4.4. Wij behouden ons het recht voor om voor de aanvang van een les of gedurende
een les een docent en/of instructeur te vervangen.

4.5. Indien er een les uitvalt door een omstandigheid die aan ons te wijten is, dan
ontvang je van ons je credit retour. Terugbetaling van je abonnementsgeld, al dan
niet gedeeltelijk, is in zo een geval uitgesloten.

4.6. Indien jij een les mist door omstandigheden die aan jou te wijten zijn of door
persoonlijke omstandigheden, dan komt de door jou gebruikte credit voor die les te
vervallen. Inhalen van de gemiste les is dan ook niet mogelijk en terugbetaling van je
abonnementsgeld, al dan niet gedeeltelijk, is in zo een geval uitgesloten.

4.7. Wanneer je te laat bent, niet aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, onder
invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen bent, medicijnen
(hebt) gebruikt die je reactievermogen of motoriek beïnvloeden, de docent van
mening is dat je vanwege een andere reden niet in staat bent om te sporten of je een
officiële waarschuwing hebt ontvangen, dan behouden wij het recht voor om jou de
toegang tot de les te weigeren. De door jou gebruikte credit komt dan te vervallen en
terugbetaling van je abonnementsgeld, al dan niet gedeeltelijk, is in zo een geval
uitgesloten.

4.8. Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen naar of te nuttigen
tijdens de les, met uitzondering van een bidon gevuld met water.

4.9. Tijdens het volgen van een les of tijdens je aanwezigheid op een van onze
locaties dien jij je te houden aan onze huisregels. Deze regels vindt je in de
desbetreffende locatie.

4.10. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan tijdens de lessen. Aan het
einde van de les heb je 10 minuten de tijd om eventueel foto’s en filmpjes van jezelf
te maken.

4.11. Indien jij je niet aan onze huisregels houdt dan volgt een waarschuwing met
een maximum van drie waarschuwingen.

4.12. Na drie gegeven waarschuwingen behouden wij ons het recht voor om jou de
toegang tot lessen te weigeren, toegang tot een locatie te ontzeggen of in het uiterste
geval jouw abonnement onmiddellijk te beëindigen zonder recht op enige restitutie
van reeds betaalde abonnementsgelden.

4.13. Tijdens de lessen dien je gebruik te maken van het trainingsboekje wat door
ons ter beschikking is gesteld. Het is niet toegestaan om dit trainingsboekje mee
naar huis te nemen, te fotograferen of op andere wijze te kopiëren, dan wel
dupliceren.

4.14. Het door ons ter beschikking gestelde trainingsboekje dient na afloop van
iedere les ingeleverd te worden.
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4.15. Wij werken samen met het online fitness platform Virtuagym. Via de website:
https://.paaldansstudio.virtuagym.com of via de mobiele applicatie heeft ieder lid
toegang tot ons gezamenlijke online platform. Door het afsluiten van een
abonnement bij ons of het aangaan van een overeenkomst met ons accepteer je de
algemene voorwaarden die Virtuagym hanteert.

Artikel 5 proeflessen/abonnementen

5.1. Wij bieden 2 soorten proeflessen/abonnementen aan:

A. Proefles. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 9,95. Dit geeft je het recht
om 1 les naar keuze te volgen;

B. Proefweek. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 19,95. Dit geeft je het
recht om 1 week lang alle lessen te volgen die er in die week worden gegeven
op alle drie de locaties.

5.2. Proeflessen/abonnementen zijn bedoeld om jou kennis te laten maken met PDC
en met ons lesaanbod. Ben je al eerder lid geweest of heb je al eerder een proefles
of proefweek bij ons gevolgd? Dan mogen wij deelname aan onze les(sen) weigeren.
Het door jou betaalde bedrag zullen wij dan aan jou crediteren.

5.3. Het is niet toegestaan om met een actievoucher (bijvoorbeeld van Groupon) een
proefles of proefweek bij ons af te nemen. Doe je dit wel, dan behouden wij ons het
recht voor om jou uit te sluiten van deelname aan de les(sen).

Voor overige vouchers geldt het volgende:

Is de voucher van PDC? Dan crediteren wij het door jou betaalde bedrag. Is de
voucher van een externe partij? Dan gelden de algemene voorwaarden van de
externe partij. Restitutie van het door jou betaalde bedrag zal dan verlopen via deze
externe partij en deze partij is hiervoor ook jouw aanspreekpunt.

5.4. Sluit jij na het volgen van een proefles of proefweek een abonnement bij ons af?
Dan is de door jou gevolgde proefles of proefweek natuurlijk GRATIS. De door jou
betaalde kosten van een eventuele proefles of proefweek verrekenen wij dan met
jouw inschrijfkosten à € 25,00.

5.5. Kom jij niet opdagen tijdens jouw proefles of proefweek of ben je verhinderd en
laat jij ons niets weten? Dan heb je geen recht op restitutie van het door jou betaalde
bedrag.

Ben je verhinderd met een geldige reden, dan kun je wel gewoon (een) nieuwe
datum/data  inplannen voor jouw proefles/proefweek. Hiervoor kun je ons een e-mail
sturen.

Artikel 6. Vakantie- en feestdagen

6.1.  Tijdens jouw (school)vakanties en op officiële feestdagen (inclusief 5 mei) loopt
jouw abonnement gewoon door.
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6.2. Tijdens de Kerstvakantie en op officiële feestdagen (inclusief 5 mei) worden er
geen lessen gegeven. Inhalen van deze lessen is niet mogelijk en ook een
vergoeding in de vorm van credits voor deze lessen zal niet worden gegeven. De
gemiste lessen zijn namelijk al vooraf verrekend in de abonnementskosten.

6.3. Informatie over officiële feestdagen en vakanties is te vinden op onze website
www.paaldansstudio.nl of bij ons op te vragen via de e-mail.

6.4. Wij behouden ons het recht voor om tijdens alle schoolvakanties om lessen in
een aangepaste vorm aan te bieden of te werken met een vakantierooster, zonder
dat dit recht geeft op restitutie of aanpassing van (een deel van) je betaalde
abonnementsgelden. Een aangepast rooster zal tijdig door ons  worden kenbaar
gemaakt.

Artikel 7. Examens

7.1. Om over te gaan naar een niveau dien je een examen af te leggen. Jouw docent
bepaald wanneer je examen mag doen. Voorafgaand aan het examen zal jouw
docent aan je laten weten wat er tijdens het examen van jou verwacht wordt.

7.2. Na afloop van het examen laat de docent jou direct weten of je het gehaald hebt
of niet. De docent zal je ook uitleggen waarom je het examen wel of niet hebt
gehaald.

7.3. De kosten voor het afleggen van een examen zitten niet bij je abonnement
inbegrepen en bedragen  € 10,00.

7.4. Na het behalen van je examen sturen wij jou een certificaat digitaal toe.

Artikel 8. Lidmaatschap

8.1. Jouw lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 9.  Betaling

9.1. Je dient je abonnementsgelden maandelijks vooraf te voldoen door het afgeven
van een machtiging voor automatische incasso.

9.2. Start jouw abonnement in de loop van een kalendermaand, dan wordt het
abonnementsgeld voor deze maand naar rato geïncasseerd.

9.3. Indien je het door ons geïncasseerde bedrag zonder geldige reden en zonder
voorafgaand overleg met ons laat terugboeken, dan zijn wij gerechtigd om € 7,50
administratiekosten in rekening te brengen en het door jou verschuldigde
abonnementsgeld alsnog te incasseren.
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9.4. Mocht er onverhoopt onvoldoende geld op je rekening staan waardoor onze
automatische incasso niet lukt, dan ontvang je van ons een factuur. Deze factuur
dien je dan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn van 14 dagen aan ons te
voldoen. Betaal je niet binnen deze 14 dagen? Dan ben je ons incassokosten en
wettelijke rente verschuldigd. De incassokosten zijn minimaal 40,00 euro en
gemaximeerd op een bedrag van 6.775,00 euro volgens de Wet Incassokosten. Wij
zullen de vordering dan overdragen aan een incassobureau.

9.5. Wanneer jij niet aan je betalingsverplichtingen voldoet, dan mogen wij jouw
abonnement direct stopzetten en beëindigen. Je blijft ons dan alle termijnen
verschuldigd die wij overeengekomen zijn. Deze termijnen mogen wij dan direct door
middel van een automatische incasso incasseren.

Artikel 10. Opzeggen of tijdelijk stopzetten abonnement

10.1. Tijdens de overeengekomen abonnementsperiode is het niet mogelijk om je
abonnement te beëindigen.

10.2. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode is het mogelijk het
abonnement te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Opzegging is alleen mogelijk tegen de laatste dag van de maand.

10.3. Beëindigen van het abonnement kan enkel en alleen door het opzegformulier
op onze website in te vullen.

10.4. Indien je na 5 werkdagen na verzending van dit formulier geen
ontvangstbevestiging van ons hebt ontvangen, dan dien je contact met ons op te
nemen.

10.5. Als uitzondering op het hierboven vermelde geldt dat jij je abonnement wel
tijdens de overeengekomen abonnementsperiode mag beëindigen met toestemming
van PDC, als jij kunt aantonen dat je bent verhuisd naar een plaats die 30 km
verwijderd ligt van één van de locaties van PDC.

10.6. Opschorting van het abonnement is alleen mogelijk met toestemming van PDC
indien jij kan aantonen dat sporten lichamelijk gezien voor jou onmogelijk is
geworden, door middel van het overleggen van een verklaring van een (huis)arts,
een medisch specialist of ander rechtsgeldig bewijs. Dit geldt ook voor
omstandigheden die verband houden met je werk of je studie.

10.7. Het is mogelijk om je abonnement te pauzeren tijdens een overeengekomen
abonnementsperiode. Dit kan voor maximaal 6 maanden en enkel als jij aan kunt
tonen dat je een geldige reden hebt, zoals bijvoorbeeld een blessure, geboekte
vakantie of een stage. Pauzeren kan alleen met toestemming van PDC.

10.8. In afwijking op het bovenstaande is de maximale pauze termijn 12 maanden bij
een zwangerschap.
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10.9. Pauzering vraag je aan door het pauze formulier op onze website in te vullen.
Heb je na 5 werkdagen nog geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan
contact met ons op.

10.10. Pauzeren van je abonnement houdt in dat je abonnement niet doorloopt
tijdens de periode van pauzering, maar daarna gewoon verder loopt. Indien je tijdens
de pauzering toch gebruik maakt van je abonnement, dan behouden wij ons het recht
voor om de verschuldigde abonnementsgelden over de pauzeringsperiode alsnog te
innen.

10.11. Een pauzering kan alleen lopen van de eerste tot de laatste dag van een
kalendermaand.

10.12. Voor het pauzeren brengen wij jou per keer € 17,50 administratiekosten in
rekening.

Artikel 11. Verplichte sluitingen op last van de overheid en/of het bevoegd
gezag.

11.1. Mochten wij verplicht moeten sluiten op last van de overheid en/of het bevoegd
gezag vanwege welke reden dan ook, dan bieden wij jou de volgende compensatie
aan:

Je bent ons 50% van de maandelijkse abonnementskosten verschuldigd gedurende
de periode dat wij gedwongen gesloten zijn;

11.2. Met uitzondering van bovenstaande regelingen heb je verder geen recht op wat
voor soort compensatie dan ook indien wij gedwongen worden om te sluiten op last
van de overheid en/of het bevoegd gezag.

Artikel 12. Rechtskeuze

12.1. Op deze aanvullende abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.

Bijlage I Akkoordverklaring

Hierbij verklaart:

Kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden van PDC en deze
abonnementsvoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Plaats:
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Datum:

Handtekening:

----------------------------------------
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