English below

CONTEMPORARY DANCE PLATFORM
Algemene voorwaarden 2017-2018 LESSEN
Het seizoen loopt van 5 September 2016 tot en met 21 juni 2018
Vakantie
Tijdens basisschool vakanties en feestdagen komen lessen te vervallen, tenzij anders
aangegeven door de docent.
Herfstvakantie 16 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart
Meivakantie 27 april t/m 6 mei
Hemelvaart 10 mei
Inschrijving
De cursist neemt deel aan de cursus vanaf de afgesproken aanvangsdatum tot aan de einddatum
van de cursus.
Inschrijven gaat uitsluitend via het inschrijfformulier op de website: www.dansimprovisatie.com
en is na tekening akkoord van de algemene voorwaarden bindend.
Deelname aan één van de cursussen betekent een akkoord aangaan met deze algemene
voorwaarden.
Instromen
Instromen tijdens het dansseizoen is mogelijk in overleg met de docent. Ook is het mogelijk
gedurende het dansseizoen vanuit een les door te stromen naar een andere les in overleg met de
docent.
Opzeggen
Wanneer een cursist de cursusovereenkomst wenst op te zeggen kan dit alleen per 1 februari
2018. Dit kan door schriftelijk of via e-mail te annuleren vóór 1 januari 2018. De cursist is dan
betalingsplichtig tot 1 februari 2087. Eventueel teveel betaald cursusgeld wordt na rato
gerestitueerd. Opzeggingen na deze datum worden niet in behandeling genomen en verbindt de
cursist tot het betalen van het volledige cursusgeld.
Mondelinge opzeggingen zijn niet geldig.
Wanneer er door ziekte of blessure niet meer kan worden gedanst dan kan men schriftelijk
opzeggen. De blessure of ziekte dient aantoonbaar te zijn d.m.v. een doktersverklaring. Er geldt
dan een opzegtermijn van één kalendermaand. Het opzegtermijn gaat in vanaf het moment van
ontvangst van opzegging met doktersverklaring door Contemporary Dance Platform.
Betaling
Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente
folders/website. Indien het om een doorlopende cursus gaat geldt dit bedrag per seizoen.
Betaling vindt plaats per IBAN: NL85ABNA0556976134
Iris van Peppen, o.v.v. ‘ naam cursus’.
Het is mogelijk het cursusgeld per maand of in termijnen te voldoen. Betaling is altijd aan het
begin van een termijn:
- Gehele bedrag: 1 september
- maandelijks: aan het begin van de maand
- in termijnen: aan het begin van een termijn.
Restitutie
Bij ziekte of gevallen van overmacht van de docent wordt er alles aan gedaan een geschikte
vervanger te regelen. CDP mag maximaal 3 lessen per groep cancelen in één seizoen door
ziekte/overmacht zonder dat zij cursusgeld hoeft te verrekenen. Wanneer er echter door ziekte
van de docent meer dan 3 lessen vervallen in het seizoen, heeft men recht op een gedeeltelijke

restitutie van het cursusgeld. Deze restitutie zal aan het einde van het cursusjaar worden
berekend.
Restitutie voor gemiste lessen door de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Indien echter door
overmacht lessen gemist worden, kan er een inhaalregeling getroffen worden in overleg met de
docent. Het inhalen kan uiterlijk één maand na de gemiste les.
Aansprakelijkheid
Contemporary Dance Platform stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of
verlies van goederen.
Indien noodzakelijk kunnen de algemene voorwaarden tussentijds worden aangepast.

algemene voorwaarden workshops 2017-2018 WORKSHOPS

Inschrijving
Inschrijven gaat uitsluitend via het inschrijfformulier op de website: www.dansimprovisatie.com
En is na tekening akkoord van de algemene voorwaarden bindend.
Deelname aan een workshop betekent akkoord aangaan met deze algemene voorwaarden.
Opzeggen
Wanneer een deelnemer de inschrijving wenst op te zeggen kan dit tot uiterlijk twee weken vóór
aanvang van de workshop. Bij opzegging korter dan twee weken vóór aanvang van de workshop
is de deelnemer betalingsplichtig. Voor de summer intensive in augustus 2018 geldt een
opzegtermijn van 6 weken; Deelnemers zijn na 1 juli 2018 betalingsplichtig.
Betaling
Het workshopgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente
folders/website. Betaling vindt plaats per IBAN: NL85ABNA0556976134 t.n.v. Iris van Peppen,
o.v.v. ‘ naam workshop’.
Restitutie
Wanneer de workshop niet doorgaat i.v.m. te weinig deelnemers of door ziekte van de docent
dan wordt het reeds betaalde bedrag gerestitueerd door Contemporary Dance Plaform. Wanneer
de workshop door ziekte van de docent niet door kan gaan en dit korter dan twee weken vóór
aanvang van de workshop bekend is, zal het reeds betaalde bedrag voor de workshop worden
gerestitueerd.
Restitutie door ziekte, blessure of verhindering van de deelnemer is in geen enkel geval mogelijk.
Aansprakelijkheid
Contemporary Dance Platform stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of
verlies van goederen. Indien noodzakelijk kunnen de algemene voorwaarden tussentijds worden
aangepast.

CONTEMPORARY DANCE PLATFORM
Terms of Agreement 2017-20178Classes
The season runs from September 5 2016 untill June 21 2018
Vacation
During the schoolvacations there will be no classes, unless the teacher decides otherwise.
Fall vacation 14 oktober - october 22
Christmass 23 december – january 7
Spring 24 february – March 4
May vacation April 27 – May 6
Hemelvaart May 10
Subscription
The applicant will take part in the class from the agreed starting date untill the end of the season.
Subscribing can only go through the application form on the website: www.dansimprovisatie.com
After signing this form and the terms of agreement the subscription is mandatory.
Participating one of the classes of Contemporary Dance Platform means an agreement on these
terms.
Enrollment
Taking part of a class during the season is possible when agreed with the teacher. It is also
possible to enroll from one class to the other during the season when advised by the teacher.
Cancelation
When an applicant wants to cancel their agreement during the season it is only possible untill
February 1 2018. The applicant needs to send a written cancelation before the 1th of January
2018. The applicant will need to pay untill february 1 2018. When payed too much, the course
money will be reimbursed accordingly. Cancelations received after January the 1th can not be
taken into consideration, the applicant will have to pay for the whole amount of the course money.
When the applicant needs to cancel their agreement because of illness or injury they have to
write a cancelationletter accompanied by a valid docters declaration. Than their will be a 1
calendermonth notice after receiving this by Contemporary Dance Platform.
Payment
The course money is the fee as noticed on the most recent info like website/flyer. This fee stands
for the whole season. Payment can be made by IBAN: NL85ABNA0556976134
Iris van Peppen, stating ‘ name course’.
It is possible to make the payment monthly or in seperate terms.
All payment must be done at the beginning of a term:
- Whole year: sept 1
- Monthly: at the beginning of the month
- in different terms: at the beginning of a term
Reimbursement
When the teacher is ill or cases of force majeure there will be done the outmost to find a suitable
replacement. DI Utrecht & Amsterdam is allowed to cancel 3 classes during he season because
of illness/force majeure, without reimbursement. When there will be missed over 3 classes during
the whole season because of illness of the teacher, the applicant will receive a reimbursement for
those missed classes.
This amount will be calculated at the end of the season.
Reimbursement for missed classes by the applicant will not be made. When an applicant had to
miss classes by all means it is possible to catch up in other classes when discussed with the

teacher. Catching up classes can only be made within 1 month after the missed class and has tob
e within the contractperiod.
Liability
Contemporary Dance Platform is not liable for injury, theaft, damaged or lost goods.
When necessary the terms of agreement can be adjusted during a season.

Terms of agreement workshops 2017-2018 WORKSHOPS

Subsription
Subscribing can only go through the application form on the website: www.dansimprovisatie.com
After signing this form and the terms of agreement the subscription is mandatory.
Participating one of the workshops of Contemporary Dance Platform means an agreement on
these terms.
Cancelation
When an applicant wants to cancel their subscription this can untill 2 weeks prior to the start of
the workshop. Cancelations shorter then 2 weeks prior to the workshop will not be taken into
consideration. Than the applicants payment is mandatory.
For the yearly Summer Intensive the cancelation period is 6 weeks. Participants canceling after
July 1 2018 will not be considered and; applicants payment is mandatory.
Payment
The fee of the workshop is the fee noticed on the most recent info website/flyer/mailing. Payment
will be made by IBAN: NL85ABNA0556976134 t.n.v. Iris van Peppen, stating ‘ name workshop’.
Reimbursement
When a workshop is canceled due to little applicants or illness of the teacher DI U&A will
reimburse the payed fee. When a workshop is canceled within 2 weeks prior of the start of the
workshop due to illness of the teacher, Contemporary Dance Platform will reimburse the payed
fee.
Reimbursement due to illness, injury or other reasons by the participant will not be taken into
consideration, payment of the applicant is mandatory.
Liability
Contemporary Dance Platform is not liable for injury, theaft, damaged or lost goods.
When necessary the terms of agreement can be adjusted during a season.

