
Algemene voorwaarden Balletlessen 
Jacqueline Bongers 

Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of 
werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Balletlessen 
Jacqueline Bongers. 
 
Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist onverkort akkoord met deze 
algemene voorwaarden. Het inschrijfformulier krijg je na de proefles van de docent. 

Inschrijven en betalingsvoorwaarden  
Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Met 
het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met de 
algemene voorwaarden. 
 
Bij inschrijving van minderjarige cursist geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient 
te ondertekenen.  
 
Betaling van het lesgeld geschiedt in termijnen. Volwassen 3 termijnen per jaar, kinderlessen 2 
termijnen per jaar. Het lesgeld dient voor aanvang van de termijn betaald/ overgemaakt te zijn. 
Balletlessen Jacqueline Bongers behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lesgelden eenzijdig 
aan te passen. Indien de cursist de wijziging van de lesgelden niet wenst te accepteren, heeft 
de cursist het recht om de les binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen lesperiode op 
te zeggen. 
 
Indien er tijdens vakanties workshops worden georganiseerd, dan vallen deze workshops buiten 
het lesgeld. 
 

Opzegging 
Er is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd , tenzij er een schriftelijke opzegging is 
ingediend via e-mailadres:post@jacquelinebongers.nl  
De opzegging dient 1 maand voor aanvang van de nieuwe termijn schriftelijk ingediend te zijn.  
 
 
 



  

Verhinderd voor een les 
Het missen van een les door een cursist, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op 
terugbetaling van het lesgeld. Indien de cursist verhinderd is, kan deze les, indien mogelijk, in 
overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald bij een andere les.  

Lesuitval 
Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden daaronder tevens begrepen 
maatregelen van de overheid geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven 
moeten gaan worden een en ander uitsluitend ter beoordeling van Balletlessen Jacqueline 
Bongers blijft dit een volwaardige uitvoering van de les(sen) zoals door Balletlessen Jacqueline 
Bongers wordt aangeboden. Een les wordt in dat geval aangeboden via Zoom. 
Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. 
 
Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar vervanging of wordt 
de les ingehaald aan het einde van het seizoen. In het geval dat dit niet mogelijk is, behoudt 
Balletlessen Jacqueline Bongers zich het recht voor om 2 lessen per cursusseizoen uit te laten 
vallen in geval van overmacht, zonder verrekening van het lesgeld. Indien meer lessen per 
seizoen uitvallen, geldt de restitutie-regeling. Deze houdt in dat indien door overmacht 
onzerzijds een cursist meer dan 2 lessen per seizoen mist, aanspraak gemaakt kan worden op 
restitutie van de uitgevallen lessen. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek te mailen. 
 

Risico en aansprakelijkheid 
Deelname aan lessen en voorstellingen geschiedt op eigen risico. 
Schade toegebracht aan het gebouw, de kleedkamers, de dansstudio en theaters waar de 
voorstellingen plaatsvinden wordt op de cursist verhaald op grond van wettelijke 
aansprakelijkheid. 
 
Mocht Balletlessen Jacqueline Bongers om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de 
aansprakelijkheidsverzekering van Balletlessen Jacqueline Bongers wordt gedekt c.q. 
uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Balletlessen Jacqueline Bongers onder die 
verzekering draagt.  
 
 
 


