
Algemene Voorwaarden 
 
Inschrijving 
De inschrijving voor de startcursus van Sportief door Dans vindt plaats na ontvangst van het volledig 
ingevulde inschrijfformulier via onze website. U krijgt hierop een bevestiging van ontvangst. Hierna 
verplicht u zich tot het volgen van de workshop en tot het betalen van het daarvoor geldende tarief. 
  
Plaatsing 
Bijscholings- en andere activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname en plaatsing is in 
volgorde van aanmelding.  
  
Annuleren 
Tot 4 weken voor de cursus kunt u uw deelname annuleren tegen 25% kostenvergoeding (75% 
restitutie). Bij annulering binnen 4 weken is er geen recht op restitutie van het reeds betaalde 
bedrag. Dit is alleen mogelijk in geval van overmachtssituaties. Indien een cursist verhinderd is deel 
te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger bij 
Sportief door Dans voor de cursusdag aangemeld wordt. 
Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeplaatst naar een andere datum of regio om 
aldaar de cursus te volgen.  
  
Annulering cursus door Sportief door Dans 
Sportief door Dans is gerechtigd de startcursus te annuleren en/of te verplaatsen indien daartoe 
gegronde redenen (waaronder overmachtssituaties) voor zijn. Daarbij kan onder meer gedacht 
worden aan; te weinig cursisten, ziekte van de docent, extreme weersomstandigheden etc. In geval 
van annulering door Sportief door Dans zal er eerst worden gekeken of de bijscholing naar een 
andere datum verplaatst kan worden. Mocht dit niet het geval zijn, heeft de cursist/school recht op 
terugbetaling van het volledige cursusgeld. 
  
Prijzen 
De prijzen van de individuele bijscholing en bijscholing voor de gehele onderbouw zijn per persoon 
en inclusief BTW. Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de bevestiging. 
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
  
Betaling 
Sportief door Dans zal na inschrijving een factuur sturen. Indien er niet via Ideal betaald is, dient deze 
binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden. Mocht de bijscholingsdatum binnen deze 7 
dagen plaatsvinden, dient de factuur uiterlijk voor aanvang van de bijscholing betaald te zijn.  
Sportief door Dans is voorts gerechtigd, in geval van niet tijdige betaling, de bijscholing te annuleren. 
  
Veiligheid 
Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige veiligheid in acht te nemen en de instructies van 
de docent op te volgen. Wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft die tijdens de bijscholing 
de gezondheid in gevaar kan brengen, dien hij of zij dit van te voren te melden bij de docent. 
  
Aansprakelijkheid 
Het deelnemen aan de cursus of andere activiteiten die door Sportief door Dans zijn georganiseerd, 
geschiedt geheel voor risico van de cursist. Sportief door Dans is niet aansprakelijk voor letsel- of 
andere schade, ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de bijscholingscursus of andere 
activiteiten georganiseerd door Sportief door Dans. 
  
 
 



Lesmaterialen 
De leerstof van de bijscholingscursus is uitsluitend afgestemd op eigen gebruik. het is cursisten 
tevens ten strengste verboden om het geleerde na afloop van de cursus op enigerlei wijzen 
commercieel aan te wenden. 
  
Digitale Toolbox 
De Digitale Toolbox is uitsluitend voor gebruik op school door leerkrachten die de bijscholingscursus 
gevolgd hebben en zo bevoegd zijn om hier mee te werken. Het is niet toegestaan om de 
inloggegevens aan derden te verstrekken. 
  
Voorbehoud 
Al het vermelde is onder voorbehoud van typefouten. De directie behoudt zich het recht om af te 
wijken van de op deze website verstrekte informatie en gegevens, zoals docenten, tijden en prijzen. 
 


