REGLEMENT
Artikel 1: Algemene regels
1.1 Urban Dance Skool is een vereniging met administratieve zetel te Boogstraat 5, 3630
Maasmechelen (België). Interne activiteiten gaan door in de Sportcomplex de Helix: Collegestraat 1,
3630 Maasmechelen en in het Cultureel Centrum te Maasmechelen: Koninginnelaan 42, 3630
Maasmechelen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten,
overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningen, verrichtingen van Urban Dance Skool.
1.3 Urban Dance Skool heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de
dansschool, activiteiten en lesgeef locaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.
1.4 Urban Dance Skool heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de
huisregels niet naleven of de naam van UDS of een van zijn projecten in diskrediet brengen de
toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding,
onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vandalisme en/of vervuilen van de
accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en
andere leden in de dansschool. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de
dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen (docent).
1.5 Urban Dance Skool behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid
sancties op te leggen of de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, zonder enig recht op restitutie van
reeds betaalde lid en lesgelden.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 Om lid te worden bij Urban Dance Skool moet het online registratieformulier volledig en naar
waarheid ingevuld en verzonden worden via de website (www.urbandanceskoolmm.com. Uw
inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.2 Het lidmaatschap gaat in op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Het
lidgeld is inbegrepen in het lesgeld. Urban Dance Skool is gerechtigd de aangeleverde gegevens te
gebruiken voor eigen promotie en de communicatie met leden.
2.3 Als het maximum aantal deelnemers voor een dansles is bereikt, wordt het lid op de wachtlijst
geplaatst. Bij overboeking van een groep bekijkt Urban Dance Skool de mogelijkheden de groep te
splitsen om de kwaliteit van de lessen te bewaken.
2.4 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd met toestemming van hun ouders of voogd
ingeschreven te worden. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden
ingevuld. UDS voorziet hiervoor de nodige co-accounts in zijn ledenzone.
2.5 De inschrijving van een nieuw lid bij UDS is pas bevestigd bij ontvangst van betaling. Bijhorende
verzekering loopt via Ethias en is ten laatste 10 dagen na ontvangst van betaling actief.

2.6 Cash betalingen voor lidmaatschap en lessen worden enkel na schriftelijk overeenkomen
aanvaard of via Morena Husson.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
3.1 Een lidmaatschap bij Urban Dance Skool kan op elk gewenst moment ingaan en loopt steeds tot
het einde van het dansseizoen. (26/06/2021)
3.2 Iedereen heeft het recht elke les éénmaal gratis te proberen. Inschrijven voor een proefles is
mogelijk en is niet bindend voor het het hele jaar. Verzekering ongevallen en persoonlijke
aansprakelijkheid is hier dan ook nog niet van toepassing.
3.3 Indien men een of meerdere lessen wilt blijven volgen moet men zich inschrijven via
www.urbandanceskoolmm.com en hoort het volledige bedrag of indien overeengekomen de eerste
schijf betaald te zijn voor aanvang van de 3e les.
3.4 Bij betaling in schijven (max 2) valt het voordeel van bepaalde kortingen weg. (€10)
3.5 Vanaf het bijwonen van een dansles gedurende 3 dansweken of meer wordt men automatisch als
lid beschouwd en het jaarbedrag voor deze dansles(sen) aangerekend. Indien het lid na deze periode
van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle
hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Urban Dance Skool lid met een minimum van
€50,-.
3.6 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Kan het Urban Dance Skool lid toegang tot de les
worden geweigerd. Urban Dance Skool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de
overeenkomst te ontbinden.
3.7 Als u het niet eens bent met een afschrijving, zoals bijvoorbeeld bij een incorrect bedrag dan kunt
u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
3.8 Urban Dance Skool behoudt zich het recht om tarieven te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een
prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld via urbandanceskoolmm@gmail.com
Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen, juridische verplichtingen, accommodatie.
3.9 Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die de gekozen formule biedt of
vroegtijdig het lidmaatschap beëindigd vindt geen restitutie van het betaalde lid en lesgelden plaats.
3.10 Beëindiging van een lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via
urbandanceskoolmm@gmail.com minimaal één maand van te voren met minimaal vermelding van de
naam en geboortedatum van het lid. U ontvangt hierbij een bewijs van uitschrijving.

Artikel 4: Lestijden
4.1 Urban Dance Skool behoudt zich het recht voor om de lestijden te wijzigen. Tenminste twee
weken voor een tijdswijziging worden de leden hiervan in per mail en/of sms in kennis gesteld. Indien
door wijziging van de lestijd het UDS lid niet meer kan deelnemen aan de les, mag deze het
abonnement direct beëindigen en heeft deze recht op de terugbetaling van de niet-deelgenomen
lessen.
4.2 Urban Dance Skool geeft geen lessen in schoolvakanties of op feestdagen tenzij in de
jaarkalender vermeld. Een dansjaar is gebaseerd op 30 lesweken tussen september en eind juni. Alle
lesdata staan in het kalender.
4.3 Bij afwezigheid van de docent heeft Urban Dance Skool het recht een volwaardig vervanger in te
schakelen of deze lessen in te halen tijdens een vakantie of andere vrije lesdag. Leden worden
hiervan op de hoogte gebracht via de website, facebookpagina, email of sms.

Artikel 5: Open Training
5.1 Elk lid van Urban Dance Skool heeft onbeperkte toegang tot de open trainingen (Open Space)
mits eenmalige bijdrage betaald is.
5.2 Urban Dance Skool heeft het recht open trainingen te annuleren wanneer er geen
trainingsverantwoordelijke aanwezig kan zijn.
5.3 Leden onder 16 jaar krijgen geen toegang tot de trainingszaal zonder aanwezigheid van een
verantwoordelijke tenzij schriftelijk overeengekomen met Urban Dance Skool.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
6.1 Het volgen van een programma of van lesonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij
Urban Dance Skool is geheel voor eigen risico van het lid. Het lid kan wel beroep doen op de
verzekering ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid zoals in de Polis bij Ethias vastgelegd.
6.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische
beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld
op het inschrijfformulier en worden besproken met de docent of de verantwoordelijke van Urban
Dance Skool
6.3 Eventuele blessures, allergieën, astma, diabetes dienen voor de les bekend te worden gemaakt
aan de docent.
6.4 Urban Dance Skool, de docent en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet
aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of
derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
6.5 Urban Dance Skool de docent en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet
aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

7. Privacyreglement
7.1 Persoonsgegevens
Urban Dance Skool verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:
●
●
●
●
●
●
●
●

Familienaam en voornaam
Geboortedatum
Geslacht
Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)
Telefoonnummer(s): vast en mobiel
e-mail adres
Noodnummer
Foto (optioneel)

De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden.
U geeft toestemming om foto’s en video’s online te mogen plaatsen van uw zoon of dochter. Een
meerderjarige mag zelf zijn/haar toestemming geven.
7.2 Doel en rechtsgrond
Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met de volgende doelen:
●
●

Algemeen ledenbeheer
Indelen van leden in de groepen

●
●
●

Leden informeren over activiteiten
Aangifte bij verzekering (Ethias )
Subsidiedossiers ( Gemeente Maasmechelen)

Rechtsgrond: op welke juridische basis verzamelen wij deze gegevens?
Deze gegevens worden verzameld vanwege "gerechtvaardigd belang", de gegevens zijn namelijk
noodzakelijk voor het dagelijks beheer van Urban Dance Skool en de communicatie met de leden.
Voor de subsidiedossiers is er een wettelijke verplichting om deze gegevens door te geven aan de
bevoegde instanties.
7.3 Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Reden hiervoor is de opvolging van de
evolutie van de leden en het makkelijk maken om opnieuw in te schrijven na een of meerdere jaren
van inactiviteit.
7.4 Verwerking Verantwoordelijke - contactinformatie
De verwerking verantwoordelijke voor de gegevens is Morena Husson –
morenahusson@hotmail.com
7.5 Andere partijen
SwingIT
De gegevens worden beheerd via de webapplicatie "SwingIT". SwingIT treedt op als
gegevensverwerker, en is verantwoordelijk voor de opslag en de bewaking van de gegevens op de
servers. SwingIT zorgt ervoor dat het gebruikte datacenter voldoet aan de GDPR regels.
7.6 Uw rechten
U hebt recht op gratis inzage, rectificatie, verwijdering en overdracht van de persoonsgegevens.

Artikel 8: Slotbepalingen
8.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Urban Dance Skool aangegaan, is
uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken uit het arrondissement
Hasselt bevoegd.
8.2 Urban Dance Skool is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene
voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van Artikel
2 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

