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DANSPUNT 

INSCHRIJVINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN 

 
1. GRATIS ACTIVITEITEN 
 
Wachtlijst 
 
Indien het maximum inschrijvingen is bereikt, legt Danspunt een wachtlijst aan. De 
wachtlijst wordt opgesteld volgens de volgorde van aanmelden. 
 
Annulering door deelnemer 
 
Kan je niet deelnemen? Verwittig Danspunt dan zo snel mogelijk. Zo kunnen we 
kandidaten van de wachtlijst laten deelnemen, en de inhoud en het materiaal 
aanpassen aan het aantal deelnemers. 
 
Kom je niet opdagen op de activiteit zonder te verwittigen? Dan rekent Danspunt 
je een no-show fee aan van € 15,00. Deze ontvang je per factuur. Als je ten 
laatste 2 dagen na de activiteit een doktersattest of bewijs van overmacht aan 
Danspunt aflevert wordt deze kost niet aangerekend. 
 
Annulering door Danspunt 
 
Indien de docent of spreker ziek is of er een geval van overmacht plaatsvindt, 
wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. Danspunt heeft in dat geval 
ook het recht om de docent of spreker te vervangen. 
 
Danspunt kan de activiteit annuleren als er te weinig inschrijvingen zijn. Hiervan 
word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.  
 
 
2.  BETALENDE ACTIVITEITEN 
 
Inschrijvingsvoorwaarden 
 
Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling. Je inschrijving wordt 
automatisch geannuleerd als Danspunt je betaling niet binnen de 10 
kalenderdagen heeft ontvangen. 
 
Wens je een factuur, laat het ons weten voor de start van de activiteit. 
 
Wachtlijst 
 
Indien het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, legt Danspunt een wachtlijst 
aan. Die wordt opgesteld volgens de volgorde van aanmelden. 
 
Annulering door de deelnemer 
 
Kan je niet deelnemen? Verwittig ons dan zo snel mogelijk. Zo kunnen we 
kandidaten van de wachtlijst laten deelnemen, en de inhoud en het materiaal 
aanpassen aan het aantal deelnemers. 
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Je annuleert meer dan 14 dagen voor de activiteit: 
à Het inschrijvingsgeld wordt volledig terugbetaald, min een 
administratiekost van € 15,00. Als het inschrijvingsgeld minder dan € 15,00 
bedroeg, dan is de administratiekost € 5,00.  
 
Je annuleert binnen de 14 dagen voor de activiteit: 
à het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.  
 
Je annuleert door overmacht of ziekte:  
à als je ten laatste 2 dagen na de activiteit een doktersattest of ander 
bewijsstuk aan Danspunt aflevert, wordt het inschrijvingsgeld volledig 
terugbetaald, min een administratiekost van € 15,00. Als het inschrijvingsgeld 
minder dan € 15,00 bedroeg, dan is de administratiekost € 5,00.  
 
Je annuleert zonder te verwittigen, de dag zelf of tijdens de activiteit:  
à  het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. 

 
Annulering door Danspunt  
 
Indien de docent of spreker ziek is of er een geval van overmacht plaatsvindt, 
wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. Danspunt heeft in dat geval 
ook het recht om de docent of spreker te vervangen. 
 
Danspunt kan de activiteit annuleren als er te weinig inschrijvingen zijn. Hiervan 
word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Hiervan word je zo snel mogelijk 
op de hoogte gebracht. Het inschrijvingsgeld wordt volledig terugbetaald. 
 
 
3. PRIVACY 
 
Foto en video 
 
Tijdens de activiteit kunnen sfeerbeelden, niet-gerichte foto’s en video’s worden 
gemaakt. Deze beelden kunnen worden gebruikt in de communicatiekanalen van 
Danspunt (website, social media, publicaties, …).  
 
Voor het maken en gebruiken van gerichte beelden vraagt Danspunt steeds uw 
toestemming. 
 
Wet op de privacy 
 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Danspunt vzw (Sint-Salvatorstraat 
18A, 9000 Gent, info@danspunt.be), voor de opvolging van de inschrijving, de 
administratie, facturatie, verzekering en communicatie met jou rond de activiteit 
op basis van contractuele relatie als gevolg van je inschrijving.  
 
Danspunt hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en wil 
je privacy respecteren. Onze privacyverklaring kan je raadplegen via 
www.danspunt.be/privacy. 
 
 
 
 
Laatste aanpassing inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden: 27/01/2020 


