Algemene voorwaarden peuterdans en yogalessen
Dingjan Peuterdansonderwijs

Voor een aanvraag van een lesproject peuterdans en/ of peuteryoga bij Dingjan
Peuterdansonderwijs gelden de volgende voorwaarden.
PM = Pedagogisch medewerk(st)ers
 Definities
o Dingjan Peuterdansonderwijs: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en
tevens de aanbieder van de lessen peuterdans en peuteryoga, gevestigd te
Rotterdam. Contactgegevens: E-mail: info@peuterdans.nl / Mobiel: 0629037701
Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24324199.
o Peuter: de deelnemer aan de peuterdans of peuteryoga lessen, in de leeftijd van
2 of 3 jaar.
o Lesproject: een lessenreeks met een reeks afgesproken aantal lessen met
vastliggende data en tijden.
o Kinderopvangorganisatie: een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of een
equivalent hiervan.
o Betalingsovereenkomst: de overeenkomst betreffende de betalingen tussen de
aanvrager van het lesproject en Dingjan Peuterdansonderwijs.
o Website: de website www.peuterdans.nl die door Dingjan Peuterdansonderwijs
wordt beheerd.


Algemeen - Algemene voorwaarden
Dingjan Peuterdansonderwijs heeft het recht deze algemene voorwaarden te
wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden
zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de inschrijving,
tenzij de deelnemer na de inschrijving de nieuwe versie van de algemene
voorwaarden krijgt toegestuurd en schriftelijk hiermee akkoord is gegaan.



Doelgroep
De peuters, leeftijd 2 tot 4 jaar.



Vorm/ locatie
De peuterdans/ yogalessen zijn afneembaar als lesproject door een
kinderopvangorganisatie. Een project wordt op locatie aan 2 of meerdere
peutergroepen wekelijks op een vast tijdstip in de week gegeven. Data, tijd en
aantal lessen gaan in overleg.
In de voorwaarden hieronder wordt naar deze lesvorm verwezen zoals
hierboven wordt verklaard.
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Aanvraag
Voor peuterdans/ yogalessen op locatie kan men een offerte aanvragen via
www.peuterdans.nl . Na goedkeuring van de offerte, worden de dag, data en tijd
en verdere wensen besproken en de afspraken in een contract vastgelegd en
toegestuurd. Na ondertekening door beide partijen is het contract geldig.

o Betaling
Alle prijzen zijn exclusief reiskosten en btw vrij en geldt dat er in januari van
ieder jaar sprake kan zijn van een prijsverhoging.
Het lesgeld dient ten alle tijden op tijd voldaan te worden. Bij het in gebreke
blijven van het te betalen bedrag voor de geleverde diensten, zullen de hieruit
voortvloeiende kosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht bij de
deelnemende partij of aanvrager van het lesproject.
o Peuterdans/ yoga op locatie heeft een basisprijs per 2 of 3 lesjes per ochtend.
Richtlijn € 90,- voor 1½ uur les/ 2 groepen van 45 min. Zie voor actuele prijzen
op de website. Prijzen gelden voor Rotterdam. Bij een andere constructie van
lessen en/of verschillende locaties op een dagdeel of een eenmalige workshops
en buiten Rotterdam, gelden andere prijzen. Een offerte wordt op maat
gemaakt. Algemene voorwaarden zijn daarop aangepast en opvraagbaar. De
aanvrager ontvangt na de geleverde dienst op helft en aan het eind van een
lessenreeks per mail een factuur. Deze dient binnen 14 dagen voldaan te zijn.
o Blijkt er bij het verschijnen van de dans/yogadocente op de afgesproken tijd,
zonder afmelding vooraf, alle lessen om wat voor reden dan ook, niet door te
gaan, dan zullen deze lessen toch in rekening worden gebracht.
o De dans/yogadocente zal lesgeven voor minimaal 1½ en maximaal 3 uur (al
dan niet op meerdere locaties van de zelfde opdrachtgever). Valt er
onverwachts een deel van de lessen uit, zonder afmelding, dan zal de
afgesproken totaal prijs voor het afgesproken tijdsbestek worden gehandhaafd.
Dit geldt zowel voor een eenmalige keer als structureel een aantal keren.
o Voor de afgesproken lessen wordt een overeenkomst gemaakt waarop alle
afspraken (o.a. de prijs) staan en een deel van de voorwaarden. De
overeenkomst dient door beide partijen, de aanvrager/ de
kinderopvangorganisatie en Dingjan Peuterdansonderwijs, ondertekend te
worden.


Annulering
Annulering dient schriftelijk te gebeuren, per mail.
Dingjan Peuterdansonderwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid indien
annuleringen haar niet of te laat bereiken.

Vanuit de locatie
o Er wordt een bedenktijd gehanteerd van 7 werkdagen na ondertekening van de
overeenkomst. Na deze 7 dagen is de aanvraag definitief en is men lesgeld
verschuldigd. Vraagt men een lesproject aan binnen een periode die korter is
dan 7 dagen voor aanvang van het lesproject waardoor er te kort tijd is voor een
contractondertekening, dan geldt een bedenktijd van moment van de mondeling
of schriftelijke aanvraag (per mail) tot 48 uur voor aanvang van het lesproject.
Hierna kan het project niet meer worden afgemeld en is men lesgeld
verschuldigd. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
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o In zeer uitzonderlijke gevallen, als ernstige ziekte, overmacht of
familieomstandigheden door de leiding, waardoor een afgesproken les of
lesproject niet op afgesproken datum/ data kan plaats vinden, word(en) er een
nieuwe datum/ data afgesproken.
o Afmelding van de lessen dient minimaal 48 uur van te voren worden bericht
aan de dansdocente.
o Blijkt er bij het verschijnen op de afgesproken tijd, zonder afmelding vooraf,
alle lessen om wat voor reden dan ook, niet door te gaan, dan zullen deze lessen
toch in rekening worden gebracht.
o De dans/yogadocente zal lesgeven voor minimaal 1½ en maximaal 3 uur (al
dan niet op meerdere locaties van de zelfde opdrachtgever). Valt er
onverwachts een deel van de lessen uit, zonder afmelding vooraf, dan zal de
afgesproken totaal prijs voor het afgesproken tijdsbestek worden gehandhaafd.
Dit geldt zowel voor een eenmalige keer als structureel een aantal keren
Vanuit Dingjan Peuterdansonderwijs
o Bij verhindering tot het verrichten van de diensten van de dansdocente, bv door
ziekte of anderszins (overmacht, familieomstandigheden) wordt de les of het
lesproject geannuleerd en zo mogelijk uitgesteld. De kinderopvangorganisatie
wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
o In zulk een geval is er geen lesgeld verschuldigd en worden reeds gedane
betalingen zonder kosten binnen 4 weken na startdatum van het geplande
lesproject teruggeboekt of in overleg, eventueel doorgeschoven naar een
volgend lesproject.


Reiskosten
Voor de lessen gegeven op locatie, geldt dat de reiskosten gemaakt door de
dansdocente vanuit Rotterdam geheel vergoed worden door het
kinderopvangorganisatie. Dit betekent met de auto € 0,19 per km of het aantal
gereisde zones met openbaarvervoer.

 Algemeen
o De starttijden van de lessen dienen in acht te worden genomen. De PM zorgen
dat de kinderen op tijd in de dansruimte zijn.
o Graag de kinderen voor aanvang laten plassen.
o Deelname van minimaal 2 (enthousiaste en betrokken) PM is gewenst, met
maximaal 12 tot 14 kinderen per groep.
o Van de deelnemende PM wordt verwacht dat zij zonder gène meedoen en
meehelpen in het corrigeren van gedrag en met het vormen van een kring of
andere ruimtelijke vormen. Tevens assisteren zij bij het uitdelen of vasthouden
van attributen in de les en zorgen zij voor opvang van huilende, dwarse en/ of
plassende kinderen. De dans/yogadocente zal dit ook zelf deels doen, maar zal
ook moeten zorg dragen voor de voortgang van de les.
o Tijdens de lessen is er de afspraak dat er niet in en uit gelopen wordt of
weggelopen door de PM. Tevens dat PM niet onderling praten, om een zo’n
ongestoord mogelijke les te kunnen geven.
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o Het is gewenst dat de deelnemende PM bij voorkeur niet aan ledematen
“trekken” om de kinderen te stimuleren te bewegen. Deelname stimuleren we
door de beweging voor te doen en zijn of haar naam te noemen. Verder laten
we de kinderen in hun eigen tempo deelnemen en wennen aan de les en aan de
beweging.
o Schoenen moeten uit i.v.m. met hygiëne om de dansvloer schoon en zandvrij te
houden. Daarnaast kunnen kinderen met schoenen aan elkaar mogelijk bezeren
bij rolbewegingen op grond. De voorkeur is voor blote voeten, sloffen,
dansschoentjes of antislipsokken (op gewone sokken kunnen ze nl. makkelijk
uitglijden).
o Het is prettig voor de kinderen als zij luchtig gekleed zijn tijdens de dans of
yoga lessen. Dikke truien mogen uit. De kinderopvangorganisatie zorgt voor
aanvang van de les dat er ramen open staan in de dansruimte zodat de ruimte
van te voren goed geventileerd is.
o Peuterdans werkt met dansthema’s. Elk thema zal in principe 3 weken worden
gedanst en dan worden gewisseld. Peuteryoga is wat minder gebonden aan
thema’s.
o Voor het maken van foto’s of film door PM, moet toestemming worden
gevraagd aan de docente.
o Voor het maken van foto’s of film door een fotograaf (geregeld door de
dansdocente) of door de dansdocente zelf, zal de dansdocente eerst
toestemming vragen aan de leidinggevende en/ of PM van de
kinderopvangorganisatie.
o Minimale afname van 2 lesjes à 45 minuten achtereen, totaal 1½ uur.
o De lessen worden wekelijks op een vast tijdstip en dag aangeboden.
o Afname voor minimaal een serie van 9 tot 12 dubbellessen (2 of 3 maal 45 of
combinatie van 45 en 30 minuten lesjes), zodat peuters kunnen wennen en er
ontwikkeling mogelijk is.
o Voorkeur lestijden tussen 9 uur en 12 uur.
o De lessen worden zoveel mogelijk, in een dezelfde ruimte gegeven. De ruimte
is voor aanvang van de les door de PM en/of andere aangewezen personen
zoveel mogelijk leeg gemaakt; al het speelgoed is zoveel mogelijk weggeruimd
of bedekt met een doek. Tafels en stoelen aan de kant, bankstellen graag
omgedraaid, dit voorkomt zitten op de bank. De vloer is bij voorkeur geveegd
en gedweild; in de dans- yogales wordt er veel zittend en liggend op de grond
gedanst.
o Wederzijdse evaluatie met de leidinggevende van de desbetreffende
kinderopvangorganisatie is gewenst op de helft van de lessen en aan het eind
van het lesproject.
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o Specifiek voor peuteryoga
Voor de yoga lessen zijn matjes nodig voor de yoga oefeningen en tevens
fleece- dekentjes voor de eind meditatie. Bij voorkeur ongeveer 20 stuks
aanwezig op locatie.
 Aansprakelijkheid
Dingjan Peuterdansonderwijs is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk
letsel die de peuter eventueel op kan lopen of veroorzaken tijdens uitvoering
van de dansles.
De peuter dient via zijn ouders een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
De kinderopvangorganisatie dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 BUMA en SENA
Kosten eventueel te heffen door het Bureau Muziekauteursrecht (BUMA) en
nabuurrechten (SENEN) komen, zoals te doen gebruikelijk, voor rekening van
de opdrachtgever.
 Vertrouwelijkheid
Alle informatie en gegevens, verstrekt door de kinderopvangorganisatie, zullen
door Dingjan Peuterdansonderwijs strikt vertrouwelijk worden behandeld en
niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming.
 Klachtenprocedure
Eventueel klachten vanuit de deelnemende kinderopvangorganisatie worden
vertrouwelijk behandeld en veelal mondeling en/ of telefonisch binnen 1 week
besproken en afgehandeld. Als er langer tijd nodig is voor onderzoek geldt dat
de deelnemende partij, de kinderopvangorganisatie uiterlijk binnen 4 weken een
reactie ontvangt. Zo nodig vindt er uitstel plaats waarvan de deelnemende partij
op de hoogte wordt gesteld.
o Het opleidingsinstituut Dingjan Peuterdansonderwijs beschikt over een
onafhankelijk derde persoon als beroepsmogelijkheid, te noemen Andy
Metselaar Gude, eigenaar van en dansdocente in Dance Studio Natya te
Denhaag. Het advies van deze 3 e onafhankelijke persoon is bindend. Alle
klachten worden geregistreerd en bewaard voor een termijn van 2 jaar.
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