Handelsbetingelser
Nedenstående handelsbetingelser er gældende for Danseskolen Line Falch v/Line Falch Andersen, CVR:
35596585, Tlf.: 51889707, linefalch.dans@hotmail.com, danse-skolen.dk (kaldet ”Danseskolen”) og gælder
alle hold i Søften, Galten og Hasselager i efterårssæsonen 2022/2023.

Tilmelding
Tilmelding til Danseskolen kan enten foregå via hjemmesiden eller på Danseskolen. Tilmelding er ikke
bindende men gælder først, når der foretages endelig køb af deltagelse i undervisning på hold. Ved endelig
bekræftelse af deltagelse (gennem første betaling), bekræfter eleven samtidig, at have læst og accepteret
Danseskolens handelsbetingelser. Handelsbetingelserne vil være tilgængelige på Danseskolen i forbindelse
med betaling, ligesom de forefindes på hjemmesiden. Danseskolen forpligter sig på, at oplyse alle elever
om de til en hver tid gældende handelsbetingelser. Er eleven under 18 år hæfter forælder/værge for disse
handelsbetingelser.

Betalingsbetingelser
Betaling for deltagelse i undervisning på dansehold hos Danseskolen (herefter ”Betaling”) foregår via en af
følgende 2 muligheder:
1) Køb af hele sæsonen (der opnås 10% rabat)
Ved betaling af hele sæsonen (24 dansegange) MobilePay eller via bankoverførsel inden udgangen
af september måned, opnås 10% rabat på det samlede betalingsbeløb. Denne betalingsmulighed
kan ikke vælges, hvis du starter/betaler senere end udgangen af september 2022.
2) Betaling i rater
Dansesæsonen 2022/2023 består af 24 dansegange. Dansesæsonen betales forud i 3 rater.
Betalingen for 1. rate skal være Danseskolen i hænde senest tredje dansegang. Øvrige
ratebetalinger falder i november og januar (bemærk lukkedage ifm. skoleferier og -fridage). Dette
giver følgende rettidige betalingsdatoer:
Rate
1
2
3

Mandag, Galten
19-09-2022
07-11-2022
23-01-2023

Rate
1
2
3

Onsdag, Søften
21-09-2022
16-11-2022
25-01-2023

Tirsdag, Galten
20-09-2022
08-11-2022
24-01-2023

Onsdag, Galten
05-10-2022
23-11-2022
01-02-2023

Torsdag, Galten
22-09-2022
10-11-2022
26-01-2023

Rate
1
2
3

Mandag, Hasselager
26-09-2022
14-11-2022
23-01-2023

Torsdag, Hasselager
22-09-2022
10-11-2022
26-01-2023

Går eleven på flere hold på forskellige dage, vil det til hver en tid være den seneste betalingsdag, der
konstituerer den rettidige betalingsdag.
Det er elevens (eller den person som har accepteret disse handelsbetingelser) ansvar at 1. rate af
betalingen bliver betalt rettidigt (se dato i ovenstående tabeller), samt at de øvrige betalingsfrister bliver
overholdt. Danseskolen er ikke ansvarlig for at udsende opkrævninger, og det er elevens eget ansvar at
kontakte Danseskolen, hvis ikke betaling er faldet rettidigt.
OBS: Hvis eleven starter senere end almindelig holdstart i september, følger eleven de almindelige
opkrævningstidspunkter.

Prisstruktur og priser
Priser
Danseskolen opererer med fem ratepriser for dans, der afhænger af, hvilken type hold, eleven deltager på:
MGP/Ramasjang dans, Solo dans, pardans, latinmix og solodans af 60 min. varighed samt solodans af 1,5
times varighed.
Ratepriserne er vist herunder:
Hold type
MGP-dans (24 dansegange)
Solo dans (24 dansegange)

Ratepris (3 rater á)
515
540

Solo dans af 1,5 times varighed
(24 dansegange)
Pardans (24 dansegange)

780

Latinmix (24 dansegange)
Solo dans, 60 min. varighed (24 dansegange)

400
580

950

Gældende for hold
MGP-dans
MGP/Disco
Kidsstyle
Girly Hiphop
Hiphop
Disco
Disco, meget øvede
Begynder
Let øvede
Øvede
Latinmix
Mors Disco
”Aldrig for sent”

I mange tilfælde er det muligt at opnå rabat – det gælder ved betaling af alle tre rater på en gang, flere
holdtilmeldinger for samme elev, flere holdtilmeldinger for samme familie samt rabat for studerende på
udvalgte voksenhold (gælder ikke Mors Disco og ”Det er aldrig for sent”).
Betingelserne for at opnå rabat fremgår i følgende afsnit.

Rabatter
Under specielle omstændigheder er det muligt at opnå rabat på et eller flere hold. Herunder listes alle
rabatter, som Danseskolen tilbyder. Det er som udgangspunkt ikke muligt at kombinere rabatter.
1) Studierabat: Som studerende kan man opnå 50 % rabat på den fulde ratepris på Danseskolens
parhold og Hiphop for voksne og 25% rabat på latinmix ved fremvisning af gyldigt studiekort.
2) Rabat for deltagelse på flere hold: Ved deltagelse på flere hold kan man opnå rabat på sine
ratebetalinger:
• Går man på to hold, kan eleven opnå 50 % rabat på den fulde ratepris af hold nummer to.
• Går man på tre eller flere hold, kan eleven opnå 50 % rabat på den fulde ratepris af hold
nummer to og 25 % på alle efterfølgende hold.
3) Familierabat: Hvis flere familiemedlemmer går på Danseskolen, kan disse elever opnå 25 % rabat
på den fulde ratepris på det billigste hold, hvorpå et familiemedlem deltager.
Bemærk at beløb oprundes til nærmeste hele 5-krone.

Prisliste

Nr.

Rate/sæson

Antal elever

Antal
hold

Hold-type

Rabattype

1

Rate

1 elev

1

Solo dans

-

2

Sæson

1 elev

1

Solo dans

Sæson (10 %)

3

Rate

1 elev

2

Solo dans

Flere hold (0 % + 50 %)

810,-

4

Sæson

1 elev

2

Solo dans

Flere hold (10 % + 50 %)

2270,-

5

Rate

1 elev

3

Solo dans

Flere hold (0 % + 50 % + 25
%)

1215,-

6

Sæson

1 elev

3

Solo dans

Flere hold (10 % + 50 % +
25 %)

3485,-

7

Rate

1 elev

1

MGP-dans

-

8

Sæson

1 elev

1

MGP-dans

Sæson (10 %)

9

Rate

1 elev, 60 min.

1

Solodans, 60 min.

-

10

Sæson

1 elev, 60 min.

1

Solodans, 60 min.

Sæson (10%)

11

Rate

1 elev, 60 min.

2

Solodans, 60 min

Flere hold (0 % + 50 %)

870,-

12

Sæson

1 elev, 60 min.

2

Solodans, 60 min

Flere hold (10 % + 50 %)

2440,-

13

Rate

1 par

1

Pardans

-

14

Sæson

1 par

1

Pardans

Sæson (10%)

15

Rate

1 par

1

Pardans

Studerende (50%)

475,-

16

Rate

1 voksen, elev

1

Latinmix

-

400,-

17

Sæson

1 voksen, elev

1

Latinmix

Sæson (10%)

18

Rate

2 elever

1+1

2xSolo dans

Familie (0 % + 25 %)

945,-

19

Sæson

2 elever

1+1

2xSolo dans

Familie (10 % + 25 %)

2675,-

20

Rate

2 elever

1+1

1xsolo dans, 1xMGPdans

Familie (solo: 0 %
+ MGP: 25 %)

925,-

Sæson

2 elever

1+1

1xsolo dans, 1xMGPdans

Familie (solo: 10 %
+ MGP: 25 %)

2620,-

Rate

2 elever

1+1

1x Latinmix,
1xSolo dans

Familie (solo: 0 %
+ Latinmix: 25 %)

840,-

Sæson

2 elever

1+1

1x Latinmix,
1xSolo dans

Familie (solo:10 %
+ Latinmix: 25 %)

2360,-

Sæson

1 elev + 1 par

1+1

1xpardans, 1xsolo dans

Familie (par: 10 %
+ solo: 25 %)

3780,-

Sæson

1 elev + 1 par

1+1

1xpardans, 1xMGP-dans

Familie (par: 10 %
+ MGP: 25 %)

3725,-

21
22
23
24
25

Pris
540,1460,-

515,1390,580,1570,-

950,2565,-

1080,-

26

Sæson

1 elev +1 par

2+1

1xpardans,
2xsolo dans

Familie (par: 10 % + solo:
25 %)

4590,-

+ Flere hold (solo: 50 %)
27

Rate

3 elever

1+1+1

3xsolo dans

Familie (1xsolo: 0 %

1350,-

+ 2xsolo: 25 %)
28
29
30
31

Sæson

3 elever

1+1+1

3xsolo dans

Familie (2xsolo: 10 %
+ solo: 25 %)

3890,-

Rate

3 elever

1+1+1

2xsolo dans, 1xMGPdans

Familie (1xsolo: 10 % +
1xSolo+MGP: 25%)

1330,-

Sæson

3 elever

1+1+1

2xsolo dans, 1xMGPdans

Familie (1xsolo: 10 % +
1xSolo+MGP: 25%)

3835,-

Rate

2 elever

2+1

2xsolo dans,

Flere hold (0 % + 50 %)
+ Familie (solo: 25 %)

1215,-

Flere hold (10 % + 50 %)
+ Familie (solo: 25 %)

3485,-

Flere hold (0 % + 50 %)
+ Familie (MGP: 25 %)

1195,-

Flere hold (10 % + 50 %)
+ Familie (MGP: 25 %)

3430,-

1xsolo dans
32

Sæson

2 elever

2+1

2xsolo dans,
1xsolo dans

33

Rate

2 elever

2+1

2xsolo dans
1xMGP-dans

34

Sæson

2 elever

2+1

2xsolo dans
1xMGP-dans

35
36

Rate

1 par

1

1xpardans, pensionist

Pensionist (15%)

810,-

Sæson

1 par

1

1xpardans, pensionist

Pensionist (15%)

2180,-

Der tages forbehold for tastefejl i denne prisliste.

Bemærk desuden, at man I alle tilfælde skal have tilsagn fra en af Danseskolens instruktører forud for
betaling for så vidt angår, hvilket beløb der er gældende i ens egen konkrete situation.

Eksempel. En elev danser allerede hiphop hos Danseskolen og vil gerne begynde til Disco også. Eleven
betaler derfor (jf. række 3) 810,- (pris per rate) inden udgangen af september.

Udmeldelse
Bindingsperioder
Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at Danseskolen kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for
alle elever. Udmeldelsesreglerne følger forbrugeraftalelovens §28 om løbende tjenesteydelser.

Korrekt udmeldelse
Korrekt udmeldelse foregår ved at informere en af Danseskolens instruktører (per mail eller på
Danseskolen) om ønsket om udmeldelse. Bemærk, at udeblivelse således ikke er en udmeldelse.
I tilfælde af udmeldelse anbefaler vi, at dette gøres skriftligt, da det er eleven der skal kunne dokumentere,
at en udmeldelse har fundet sted. Bemærk samtidig, at en udmeldelse gældende fra kommende
rateperiode skal være Danseskolen i hænde inden udgangen af løbende rateperiode.
Eksempel. En elev, der går på et hold mandag i Galten, ønsker udmeldelse ved udgangen af første rate (rate
2 påbegyndes 7. november 2022) og sender derfor en mail til Danseskolen senest den 6. november 2022. Da
mailen er Danseskolen i hænde ved udgangen af 1. rateperiode, effektueres udmeldelsen allerede fra 7.
november 2022.

Udeblivelse
I tilfælde af udeblivelse uden formel udmeldelse, betragtes eleven stadig som tilmeldt og vil derfor fortsat
blive opkrævet betaling. Bemærk at det er elevens eget ansvar at sikre korrekt udmeldelse.

Sygdom og andre særlige omstændigheder
I tilfælde af alvorlig sygdom, skader eller andre særlige omstændigheder, der forhindrer eleven i at deltage
på holdet i længere perioder, kan Danseskolen tilbyde at tilbagebetale dele af elevens indbetaling. Sådanne
tilbagebetalingsaftaler oprettes kun i meget særlige situationer og kun ved at rette direkte henvendelse til
Danseskolen. Danseskolen forbeholder sig desuden ret til at afvise ønsker om tilbagebetaling uden
yderligere begrundelse.

Aftalevilkår om ændringer som følge af COVID situationen
”Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende undervisning, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser
umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.
Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder
det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer”.

Fortrydelsesret
I henhold til Forbrugeraftalelovens §17 kan du fortryde din tilmelding til Danseskolens hold.
Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra betalingsdagen. Dog er fortrydelsesretten begrænset, såfremt
Danseskolen har leveret en tjenesteydelse helt eller delvis indenfor fortrydelsesfristens udløb. Derfor vil
fortrydelsesretten bortfalde, hvis undervisningen påbegyndes, inden udløb af de 14 dage.
Ønsker du at fortryde dit køb, skal du blot informere Danseskolen herom, hvorefter vi i fællesskab finder en
tilbagebetalingsløsning.

