
 
 
Algemene voorwaarden  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, cursussen en 
workshops welke gegeven worden door Judith Naber. 
2. Bezoek aan de les,- oefenlocatie van Judith Naber is geheel op eigen risico. Judith 
Naber is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van 
het verblijf en/of de activiteiten van de bezoekers op het terrein van Judith Naber. 
3. Judith Naber is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van 
goederen van cursist / bezoeker, noch is Judith Naber aansprakelijk voor 
verwondingen en/of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade. 
4. Tijdens de vakanties gaan de lessen niet door. Deze kunnen bij uitzondering 
afwijken van de reguliere schoolvakanties. Op de website staan de vakanties 
vermeld. 
5. Judith Naber heeft het recht om personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten 
van deelname aan de lessen / workshops. 
6. Bij ziekte van de docent doet Judith Naber haar uiterste best de les te laten 
doorgaan o.l.v. een gekwalificeerde vervanger. Indien dit niet lukt vervalt de les. 
Restitutie van het lesgeld vindt pas plaats nadat twee maal de les is komen te 
vervallen. De restitutie zal aan het eind van het cursusjaar worden berekend. 
7. Als je zelf bent verhinderd, kan de les niet worden ingehaald en bestaat er geen 
recht op restitutie. 
8. Ik stel het zeer op prijs als je je bij ziekte of verhindering afmeldt. Hiervoor kun je 
een mailtje sturen naar info@judithnaber.nl 
9. Judith Naber heeft het recht zonder opgaaf van reden personen de toegang tot 
het terrein van Judith Naber te weigeren. 
10. Bezoekers (leerlingen, ouders, etc.) dienen zich, gedurende hun verblijf op het 
terrein (les,-presentatielocatie) te houden aan de aanwijzingen die gegeven worden 
door de directie en/of het personeel 
11. Bij een te laag aantal leerlingen in een cursus zal de cursus komen te vervallen. 
Inschrijving 
1. Inschrijving voor deelname aan de danslessen gebeurt door inlevering van een 
volledig ingevuld inschrijfformulier en akkoordbevestiging met de algemene 
voorwaarden. Indien de cursist jonger is dan 18 jaar, dient het inschrijfformulier 
ondertekend te worden door een ouder/verzorger van de cursist. 
2. Opzegging van deelname aan een cursus / les kan door een mail te sturen naar 
info@judithnaber.nl Na plaatsing in een cursus bestaat er geen recht op restitutie 
van het betaalde lesgeld. 
Betaling 
1. Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en betaling van het 
lesgeld op rekeningnr: NL71 INGB 0004164601  t.n.v. Judith Naber met vermelding 
van Naam danser en Cursusnaam bent u ingeschreven. Inschrijving gaat op volgorde 
van betaling. 
2. Middels het indienen van een inschrijfformulier verplicht de cursist het 



verschuldigde lesgeld te betalen aan Judith Naber. 


