
Dit zijn de algemene voorwaarden van Dansklooster 
Geldend voor iedereen die heeft geboekt t/m 18 april 2020 
Daarna zijn de voorwaarden veranderd i.v.m. de nieuwe situatie rondom Corona 

Aanmelden 

• Aanmelden kan alleen via het deelnameformulier wat op de website staat. 
• Voor dansavonden is aanmelden niet noodzakelijk tenzij anders vermeld. 
• De bedragen op de website zijn geldend. 
• Bij het omzetten of veranderen van de aanmelding wordt €10,- administratiekosten 

in rekening gebracht. 
• Betalingen kunnen d.m.v. de Ideal-link op de website of via de eigen bank 

NL33 KNAB 0739 6711 62  t.n.v. Dansklooster 
o.v.v. : mm.dd (startdatum programma) + voor- & achternaam deelnemer. 

• Als je je last-minute aanmeldt is je plek pas definitief na ontvangst van betaling. 
Zolang er geen betaling binnen is, kan de plek aan een ander worden gegeven. 

• Op aanvraag is het mogelijk om na afloop een digitale factuur te ontvangen. 

Annuleren 

• Kan tot 7 dagen na je aanmelding kosteloos, mits je aanmelding 3 maanden voor het 
event is. 

• Annuleer je tot 2 maanden voor het event, dan krijg je een dans-tegoed van 75% van 
het bedrag voor een ander willekeurig te besteden event. Dit tegoed blijft een heel 
jaar geldig. 

• Annuleer je binnen 2 maanden voor het event, dan krijg je een dans-tegoed van 25% 
van het bedrag voor een ander willekeurig te besteden event. Dit tegoed blijft een 
heel jaar geldig 

• Je mag in overleg met ons, een ander jouw plaats laten innemen. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor het vinden van deze vervanger. 

• Het bovenstaande geldt helaas ook voor annuleringen i.v.m. ziekte of andere 
overmacht. 

• Mocht een deelnemer tijdens een event vertrekken om wat voor reden dan ook 
kunnen we helaas geen geld teruggeven. 

• Als een retraite of dansdag door Dansklooster wordt geannuleerd ontvangen alle 
deelnemers hun betaling binnen 4 weken na annulering retour. 

Kortingen 

• In overleg is het mogelijk om een korting te krijgen op het tarief of om te betalen in 
termijnen. 

• Je kan niet twee verschillende kortingsacties met elkaar combineren, we berekenen 
in dat geval enkel de voor de deelnemer meest gunstige actie. 

• Wanneer een strippenkaart is gekocht voor Ecstatic Dance Alkmaar of Bloemendaal 
heb je recht op 10% korting op een dansretraite of zomerweek. (dus niet voor een 
dansdag, tenzij anders vermeld) 

 



Verantwoordelijkheid 

• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van persoonlijke 
omstandigheden (medicijngebruik, omstandigheden die invloed kunnen hebben op 
de dans etc.) 

• Wanneer een deelnemer niet op de foto wil moet hij/zij dat duidelijk aangeven. Wij 
streven ernaar hier secuur mee om te gaan. 

• Dansklooster is tijdens alle programma’s niet verantwoordelijk voor de persoonlijke 
eigendommen en de gezondheid van deelnemers. Deelnemers dragen zelf deze 
verantwoordelijkheid. 

privacy 

Voor onze administratie vragen wij om een aantal persoonsgegevens.  Deze zijn uitsluitend 
voor Dansklooster en wij delen deze niet met derden. Wij bewaren jouw gegevens maximaal 
tot 2 jaar na ons laatste contact. Heb je vragen neem dan contact met ons op. Lees hier onze 
complete privacyverklaring. 

Deze voorwaarden zijn herzien op 1 augustus 2019 

 


