ALGEMEEN REGLEMENT
STEP BY STEP
1. Algemeen
Elk lid van Step by Step Dance & Events is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van Step by
Step Dance & Events (SBS). Het algemeen reglement ligt ter inzage bij de receptie. Indien sprake is van een
overeenkomst tussen SBS en een lid, is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk
mee verbonden. De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
• Iedere persoon die SBS wil betreden, om welke reden dan ook, dient zich te melden bij de receptie. Wanneer
men het gebouw kan betreden zonder zich te melden, door bijvoorbeeld de afwezigheid van een
receptiemedewerker, mag het personeel van SBS naar eigen inzien ervoor kiezen uw toegang te weigeren of
u verzoeken het pand te verlaten zonder opgaaf van redenen.
• SBS behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling,
openingstijden en tarieven te wijzigen.
• SBS behoudt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het lidmaatschap, de diensten of de
faciliteiten van SBS.

2. Plichten en verantwoordelijkheden SBS
• Het verzorgen van danslessen gedurende de overeengekomen periode.
• Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerkers.
• Het organiseren van danstesten.

3. Eigen risico en aansprakelijkheid
• SBS is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de leden, noch voor enigerlei vorm
van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na een bezoek aan de dansschool mocht overkomen.

• Bij het niet tijdig opzeggen of pauzeren van het abonnement is het lid aansprakelijk voor de daardoor
gemaakte kosten.

4. Lidmaatschap
Een lidmaatschap wordt overeengekomen tussen SBS en een persoon of paar. De inschrijving geldt uitsluitend
wanneer een volledig ingevuld inschrijfformulier overlegd is aan een vertegenwoordiger van SBS. Inschrijven kan
online via www.stepbystepgouda.nl of middels een inschrijfformulier te verkrijgen bij medewerkers van SBS.
• Elk lid ontvangt na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap en de betaling van de
overeengekomen contributie, een bewijs van lidmaatschap in de vorm van een lidmaatschapspas. Deze dient
bij elk bezoek aan SBS te worden meegenomen.
• In geval van vermissing of beschadiging van de lidmaatschapspas, kan bij de receptie een nieuw exemplaar
worden aangevraagd. Voor een nieuwe pas wordt €5,- administratiekosten in rekening gebracht. Deze
kosten dienen te worden voldaan op het moment van aanvragen.

• Bij opzegging vervalt het huidige lidmaatschap. Her inschrijving binnen 6 maanden is niet mogelijk, wel
eventueel in overleg met Kevin Segaar.
• Aan acties of speciale aanbiedingen, georganiseerd door SBS, kunnen voor- of achteraf nimmer rechten
worden ontleend.

5. Betaling
Elk lid dient de verschuldigde contributie binnen de overeengekomen termijn in één keer te betalen middels een
contante- of pinbetaling of per bankoverschrijving op het rekeningnummer: NL07 RABO 0322432197 t.a.v. Step
by Step Dance & Events. Ieder lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandelijkse
contributie.
• Voor leden die een introductiecursus volgen geldt een eenmalige betaling van €99,- * bij aanvang van de
cursus.
• Voor leden die een reguliere cursus volgen geldt een maandelijkse betaling op de eerste les na elke 12de van
de maand. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de overeengekomen abonnementsvorm.
* Tarieven kunnen o.b.v. acties, georganiseerd vanuit SBS, variëren.

Indien het maandelijkse contributiegeld en/of andere bedragen niet zijn geïncasseerd binnen de
overeengekomen betalingstermijn, wordt €5,- administratiekosten per maand in rekening gebracht. Indien na
herinnering dit opvorderbare bedrag, niet binnen 10 dagen na dagtekening is bijgeschreven op bankrekening
NL07 RABO 0322432197 t.a.v. Step by Step Dance & Events, zal de vordering uit handen worden gegeven aan
een incassobureau, waarvan de kosten voor rekening van het desbetreffende lid zijn. Bij in gebreke blijven van
betaling kan de toegang tot de dansschool en/of het deelnemen aan activiteiten worden geweigerd.
• Geschillen worden voorgelegd aan het Kantongerecht in Gouda.
• Afwezigheid van een lid tijdens de danslessen, door welke oorzaak dan ook, ontheft een lid niet van de
verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor een lid niet het recht op enige
vermindering van de contributie.
• SBS behoudt zich het recht voor, de maandelijkse contributieprijzen jaarlijks in januari te indexeren.

6. Looptijd en opzegging
• Het lidmaatschap bij SBS is geldig voor onbepaald tijd en kan alleen door opzegging worden beëindigd.
• Het lidmaatschap kan uitsluitend eindigen op de 11e dag van een maand, met een opzegtermijn van
minimaal 1 maand. Alleen een schriftelijk opzegging is geldig en moet worden verzonden per post of e-mail
naar onderstaande adressen.
• Postadres:
Turfmarkt 120, 2801 HC Gouda
• E-mailadres: kevin@stepbystepgouda.nl
Pauzeren van het lidmaatschap
• Per kalenderjaar heeft ieder lid recht op vier weken pauzering van het abonnement. Tijdens deze periode
hoeft men geen contributie te betalen en heeft men geen recht op dansles. Dit is exclusief de twee weken in
de zomer dat de dansschool dicht zal zijn.

• Tussen 12 juli en 12 augustus is de dansschool twee weken dicht, welke twee weken wordt voor 1 april in dat
jaar aangegeven. In juli wordt de contributie met twee weken verminderd.
• Verzoek tot pauzeren dient uiterlijk een maand voor de pauzeperiode te zijn ingediend.
• Pauzeren dient schriftelijk ingediend te worden middels een ‘Pauzeformulier’. Dit kan per e-mail op het adres
kevin@stepbystepgouda.nl of schriftelijk bij de receptie.
• Wanneer pauze wordt doorgegeven per e-mail ontvangt u een bevestigingsmail dat de aanvraag in goede
orde is ontvangen. Deze bevestiging dient als bewijs van de overeengekomen pauzetermijnen en dient dus
goed bewaard te worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het desbetreffende lid.
• Wanneer pauze wordt doorgegeven bij de receptie ontvangt het desbetreffende lid een schriftelijke
bevestiging van de medewerker die de aanvraag behandelt. Deze schriftelijke bevestiging dient als bewijs van
de overeengekomen pauzetermijnen en dient dus goed bewaard te worden. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij het desbetreffende lid.
• Bij een geschil over de overeengekomen pauzetermijnen dient de schriftelijke bevestiging of de online
bevestiging als bewijs.
• Pauze kan niet met terugwerkende kracht worden ingediend.
• In een pauze week heeft men geen recht op dansles, ook niet om gemiste lessen in te halen. Wel mag er als
invaller meegedaan worden aan een les.
• In de kerstvakantie (1 week) hoeft men geen pauze aan te vragen. In deze periode is de dansschool dicht, wel
zullen er inhaaluren aangeboden worden.
• Pauzeren door langdurige blessure, zwangerschap, studie en dergelijke kan wellicht overeengekomen
worden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te
worden.
• Bij pauzeren zal het te betalen maandbedrag verminderd worden met de kosten voor het aantal lessen dat
gepauzeerd wordt.
• Het is niet verplicht 4 weken pauze te gebruiken.
• Meer pauzeren is mogelijk, maar de betalingsplicht blijft. Bij pauzeren van een maand of langer als paar,
krijgt u hiervoor één privéles. Dit geldt alleen bij pauzeren buiten de zes (twee in juli en vier gratis) vrije
weken om.

7. Gedragsregels
• Men wordt verzocht om een kwartier voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
• Het is voor leden niet toegestaan zonder toestemming achter de bar te komen of zelf dingen van achter de
bar te pakken (dit geldt ook voor rietjes, ed.).
• Het nuttigen van zelf meegebrachte drank en/of etenswaren is niet toegestaan.
• Producten en bijbehorend glaswerk dat verkregen is aan de bar, dient in de barruimte gehouden te worden.
Het is niet toegestaan deze consumpties buiten het gebouw of in een andere ruimte dan de bar te nuttigen.
• Een barbon dient dezelfde avond te worden afgerekend. Dit kan middels pinnen of contant.
• Het is voor leden niet toegestaan om zonder toestemming achter de discotheek te komen.

• Fietsen dienen geplaatst te worden in de daarvoor bestemde rekken, schuin tegenover de dansschool (niet
op de stoep).

8. Algemene bepalingen
• Vertegenwoordigers van SBS kunnen zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.

• Elk handelen, nalaten of gedrag van een lid of bezoeker van de dansschool (SBS), in strijd met één of
meerdere bepalingen van dit reglement en het op enigerlei wijze benadelen van SBS, geeft SBS of diens
vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap als ontbonden te beschouwen en
de betrokkenen de toegang tot de dansschool te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van
contributies.

9. Danscafé & vrijdansen
Iedere vrijdag is er Danscafe vanaf 21.15 uur. Daarbuiten zullen er afzonderlijke vrijdansavonden worden
georganiseerd. Voor iedereen is de entree gratis.

10. Speciale regels
Regels met betrekking tot het inhalen van lessen:
Als u een les mist door welke reden dan ook (behalve pauze), kunt u deze les inhalen in overleg met uw
dansdocent. Dit kan ook zijn doordat er een les uitvalt. U kunt deze gemiste les inhalen in de week voor de
gemiste les, in dezelfde week als de gemiste les, of in de week na de gemiste les. Hierna heeft u geen recht meer
de gemiste les in te halen.
Regels met betrekking tot invallen:
Er mag niet kruislings ingevallen worden. Dit wil zeggen dat wanneer persoon A invalt in een les van persoon B,
persoon B niet in kan vallen in de les van persoon A.

