
1 Algemene regels 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Spotlight sluit met 
derden en op werkzaamheden, die zij uitvoert, of die onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerd 
worden. Onder Spotlight wordt voorts verstaan het terrein van Spotlight of het terrein 
waarop Spotlight haar werkzaamheden uitvoert. 
1.2 Spotlight hee? het recht met opgave van redenen de toegang tot de dansschool te ontzeggen, of 
personen uit de dansschool te verwijderen. 
1.3 Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) 
van Spotlight of door de Spotlight gehuurde of gebruikte zaken, zullen op de veroorzaker verhaald 
worden. 
1.4 Men mag de opgedane kennis Hjdens de lessen niet zonder toestemming overdragen aan 
buitenstaanders of in schri? verspreiden. 

2 Inschrijving/uitschrijving en betalingen 
2.1 Zowel inschrijving als uitschrijving dient schri?elijk te geschieden. Mondelinge uitspraken zijn niet 
bindend.  
2.2 De contribuHe dient per maand, per 5, 10 of 12 maanden vooraf betaald te worden. 
Dit gaat via automaHsche incasso. De contribuHe zal na  1maand/5maanden/10maanden /12 
maanden sHlzwijgend worden verlengd.  
2.3 Bij inschrijving van een half jaar- of jaarabonnement halverwege de maand zal eerst het restant 
van die maand worden geïncasseerd. Daarna zal het abonnement per de eerste van de volgende 
maand voor een half jaar- of jaar ingaan.  
2.4 Uitschrijving dient schri0elijk  te gebeuren:  
-Betaling per maand:  1 maand opzegtermijn voor de 1e van de maand. 
- Betaling per 5/10/12 maanden men kan 1 maand voordat het abonnement sHlzwijgend wordt 
verlengd opzeggen, voor de 1e van de maand. 
2.5 Alleen bij langdurige ziekte/blessure kan er in overleg met Spotlight een passende regeling 
worden getroffen. Afwezigheid wegens ziekte dient dan wel direct te worden gemeld. 

3 Gevolgen van niet-betaling 
3.1 Indien de leerling in gebreke blij? het lesgeld, dan wel andere in verband met de acHviteiten 
van Spotlight verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is Spotlight bevoegd de 
leerling van verdere lessen uit te sluiten en hem toegang tot Spotlight te ontzeggen. Dit laat de 
verplichHng van de leerling om het verschuldigde lesgeld te voldoen onverlet. 
3.2 In geval van niet-betaling is het lesgeld direct ineens opeisbaar. 
3.3 Spotlight is voorts gerechHgd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke 
kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn te vorderen. 

4 Aansprakelijkheid 
4.1 Het betreden van Spotlight en het deelnemen van de lessen of andere acHviteiten geschiedt 
geheel voor eigen risico van de leerling. 
4.2 Spotlight is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het 
deelnemen aan de lessen dan wel andere acHviteiten binnen Spotlight of als gevolg van het verblijf in 
Spotlight of op het terrein van Spotlight. 
4.3 Spotlight kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken. 
4.4 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van Spotlight hebben beschadigd,  
zijn gehouden deze schade volledig aan Spotlight te vergoeden. Indien de schade door meerdere 
personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel verantwoordelijk. 


