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Lees de algemene voorwaarden aandachtig door voordat u het inschrijfformulier ondertekend, door 

ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden! 

FDC biedt goede danslessen, waarmee leerlingen naar een beter dansniveau gebracht worden. Het 

volgen van lessen bij Fabia Dance Center is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten inzet en 

betrokkenheid tijdens alle lessen. Bij ernstig afwijkend gedrag van een leerling e/o ouder(s) kan FDC 

besluiten om een inschrijving te weigeren of ongedaan te maken. In dat geval bestaat er geen recht 

op restitutie van het lesgeld. Het gebruik van kauwgom tijdens alle lessen is verboden! 

Trainen geschiedt op eigen risico. Fabia Dance Center en/of haar medewerkers is/zijn niet 

verantwoordelijk voor enig letsel, schade en/of diefstal, of in ongerede raken van achtergelaten 

kleding, gelden of andere voorwerpen. De dansschool en/of haar medewerkers aanvaarden geen 

aansprakelijkheid zodat de leerling c.q. hun ouders hen, door middel van de inschrijving bij FDC, van 

iedere aansprakelijkheid vrijwaart.  

Tijdens de lessen worden geen ouders, grootouders, broertjes, zusjes of vriend(inn)en toegelaten. 

Alleen na overleg kan er in een les gekeken worden, of eventueel in een speciale kijkles. Het gebruik 

van beeld- of geluidsdragers (foto, film, video etc) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend 

toegestaan met toestemming van de dansschool.  

Lesgeld dient te worden voldaan op de 1
e
 lesdag van de maand, graag overmaken naar 

TRIODOSBANK NL93 TRIO 0338 6055 76 t.n.v. fabiadancecenter. Bij betaling dient u altijd de maand 

en naam leerling te vermelden. Als aan het eind van de maand het bedrag nog niet is voldaan volgt er 

een boete van 5 euro. Als er een achterstand in betaling van het lesgeld is van twee maanden kan de 

toegang van de betreffende leerling tot de lessen worden ontzegd totdat de achterstand en het lesgeld 

van de nieuwe maand volledig is betaald. In geval van een non-betaling komen alle kosten van het 

door derden laten incasseren van de vordering van FDC voor rekening van de wanbetaler. Bij ziekte, 

vakantie of andere reden van afwezigheid, is er geen recht op restitutie van het lesgeld. Bij een 

langdurige ziekte dient er overleg plaats te vinden zodat we tot een oplossing kunnen komen.  

Per kalenderjaar dient er een kledingbijdrage te worden voldaan. Fabia Dance Center verzorgt voor 

de optredens de kleding voor alle groepen. Voor de Kledingbijdrage volgt apart een verzoek aan het 

begin van het jaar.  

De optredens bij FDC zijn extra. Hoe lang een leerling op het podium staat bij een optreden is 

afhankelijk van het dansniveau en zijn/haar inzet. Om mee te kunnen doen met een optreden mogen 

er niet te veel lessen gemist zijn en moet een leerling alle lessen de weken voor het optreden 

aanwezig zijn. De selectieklassen kunnen meer te zien zijn dan de reguliere groepen tijdens 

optredens; daarnaast volgen leerlingen van een selectieklas ook nog vaak meerdere lessen per week 

bij verschillende reguliere groepen waardoor zij met meerdere groepen kunnen optreden.  
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Bij het inschrijfformulier dient een pasfoto te worden bijgevoegd. Bij de inschrijving dient er € ,45- te 

worden voldaan, zijnde de inschrijvingskosten en het lesgeld van de 1
e
 maand voor 1 les per week (bij 

meerdere lessen komen de kosten voor extra lessen boven dit bedrag). Op het inschrijfformulier vult u 

in welke lessen u wilt volgen, mocht u van lessen willen veranderen kan dit door een formulier in te 

vullen bij de balie. Een 1
e
 proefles is gratis, dit betekent dat er vrijblijvend een eenmalige les gevolgd 

mag worden. Bij het niet inschrijven hoeft er dus niet betaald te worden voor deze proefles. Bij 

inschrijving wordt de volledige eerste maand voldaan ook al wordt er later in de maand gestart, er 

wordt niet gewerkt met gebroken maanden. In een schoolvakantie en op feestdagen is er geen les. 

Alleen in juli en augustus betaalt u geen lesgeld. De opzegtermijn is een maand. De maand waarin u 

uw opzegging aan ons doorgeeft is dus uw een na laatste trainingsmaand. U kunt enkel opzeggen 

door het invullen en inleveren van een  FDC uitschrijfformulier. Een opzegging wordt alleen 

geaccepteerd indien alle lesgeldverplichtingen zijn voldaan.  

Het moment dat u zich inschrijft dient u zich ook aan te melden voor de nieuwsbrief via de website. 

Via deze weg kunnen wij u op de hoogte houden van al het laatste nieuws binnen de dansschool. 

Mocht u lid zijn van Facebook willen wij u vragen lid te worden van de FabiaDanceCenter page, 

Hier zullen wij regelmatig nieuwtjes, foto & video plaatsen. 

 

FDC behoudt zich het recht voor om tarieven, openingstijden, cursustijden, -dagen, -reglementen 

eenzijdig te wijzigen. De deelnemer heeft het recht in verband daarmee de overeenkomst op te 

zeggen, rekening houdend met de van toepassing zijnde opzegtermijn. 

De tariefstelling en de leerstof van cursussen zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik”. Het is 

cursisten ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei 

wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) leerling c.q. 

de ouders zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,-- per overtreding aan de 

dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele 

inkomensderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.  

Door inschrijving voor danslessen of voor een workshop gaat de leerling (en de ouders) akkoord met 

deze Algemene Voorwaarden van FDC en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven.  

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen:  06 28611097 of 

fabiadancecenter@gmail.com  
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De balletschoentjes, sokken en het balletpakje dienen te worden aangeschaft bij Paraddy (Witte de 

Withstraat 11A, Rotterdam) of Groen Sport (Reigerhof, Nieuwerkerk a/d IJssel). Vraag voor u de 

kleding aanschaft bij de balie welke balletschoenen en welk balletpakje aangeschaft dient te worden 

zodat de juiste worden aangeschaft!! 

Optredens: 

Als basis dient iedere leerling een zwarte legging, zwart ondergoed en joggingsbroek te hebben voor 

optredens, Voor de hiphop, house break etc. lessen ook zo donker mogelijke sportschoenen. 

 Het kledingvoorschrift tijdens lessen:  

Peuter & ouder dans: Beweegbare kleding naar keuze, voor ouders binnen schoenen. Geen kleding 

met ritsen of harde elementen die de vloer kunnen beschadigen. 

Adv/ballet : zwart spagghettibandjes balletpak, zwarte balletschoentjes, haar vast en uit het gezicht. 

 (optioneel panty/legging/rokje geen sliertenrok!/strak omslagvestje) 

 

Hiphop/street, house, breakdance, dancemix, break-out, danceworkout, special needs, 

Popping, Music-all-swing, adv/hiphop &street, Afrovibes :   

Makkelijk zittende kleding, binnenschoenen (voor optredens zo donker mogelijk ) kleding zonder ritsen 

Of harde elementen die de vloer kunnen beschadigen, eventueel zachte kniebeschermers (zwart) 

Femme Funk: Zelfde als bovenstaand met evt. hoge hakken. 

 

Modern/ Techniek/ ballet: Zwart balletpak als basis, zwarte balletschoenen, zwarte antislip sokken, 

Zwarte strakke legging/korte broek. Eventueel voor modern & techniek zwarte zachte   

kniebeschermers. In winter evt. een zwart strak vest. Voor oudere meiden evt. shirt over balletpak. 

Geen kleding met ritsen of zwarte elementen die de vloer kunnen beschadigen. 

Haar vast en uit het gezicht. (Bij ballet in een knot/opgestoken indien mogelijk) 

Jongens: Zwart hemd, zwarte korte broek (mag voetbalbroekje zijn), Zwarte anti slip sokken. evt  

Zachte zwarte kniebeschermers. 

Modern/afro Jazz: korte broek/legging, sokken/blote voeten, en shirt/vest naar keuze. 

Spitzen: Balletpakje, korte broek/legging, spitzen, haar vast (in knot indien mogelijk) 

Ballet workout & Stability: beweegbare kleding (niet te wijd zodat er goed gecorrigeerd kan worden 

door de docent. Antislip sokken of blote voeten. 

 

Selectie: Kleding modern/techniek/ballet zie bovenstaand, zwarte zachte kniebeschermers, kleding  

Hiphop/street etc.,  

FDC t-shirt, zwart ondergoed, zwart kort broekje, en donkere sneakers voor optredens.  
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