
Beste DANSERS, 

Het is zover! We gaan weer open vanaf woensdag 1 juli. 
We hopen dat jullie allemaal ok zijn en dat jullie net als wij, weer staan te trappelen om te komen dansen. 
Er gelden voorlopig nog aanpassing om weer te kunnen starten. 

De algemene ADC PROTOCOLLEN gelden voor alle bezoekers van het pand. 

Wij hebben daarnaast GEDRAGSREGELS DANSERS opgesteld die gelden voor alle dansers die een les in de studio 

komen volgen. Deze zijn opgesteld om jou en de docenten veilig te houden. Wil je ze goed doorlezen? 
  
WAT HEBBEN WE AANGEPAST 

Alle lessen dienen Online geboekt te worden. Hieronder lees je daarover meer. 
Pas als een les door de docent bevestigd is geworden komt deze online te staan vandaar dat je sommige lessen 
nog niet gelijk terug ziet. Als de les online staat kan je deze gaan boeken. 
Er starten nooit 2 lessen tegelijk, sommige lessen hebben daarom een nieuwe tijd gekregen. 
  
ONLINE BOEKEN 

Indien je al een lidmaatschap of abonnement bij ons hebt lopen dan heb je al een profiel in ons systeem.  
Wat je nog niet hebt is een wachtwoord om in je profiel te komen. Deze kan je verkrijgen door de eerste keer dat 
je een online boeking gaat maken, je email adres (die we gebruikt hebben voor deze mail) in te tikken en 
vervolgens op ‘LOST PASSWORD’ te drukken, je krijgt dan via je mail de mogelijkheid om een eigen wachtwoord 
aan te maken. 
Je komt na dit eenmalig gedaan te hebben, in je eigen profiel en ziet dan onder de HOME knop in het menu aan 
de linker kant, of je een lidmaatschap, classcard en of abonnement bij ons hebt. Ook  kan je zien welke lessen er 
door je geboekt zijn. 
Om een nieuwe boeking te doen kan je klikken op CLASSES in het menu aan de linker kant. 
De uitgebreide handleiding vind je onder in het menu. (deze is in wording, mis je hierin iets laat het ons weten) 
Lessen zijn vanaf 14 dagen van te voren te boeken en Vol=Vol. (Probeer het nog even op de dag van de les zelf ivm 
eventuele annuleringen) 
Maak alsjeblieft geen ‘Nieuw’ profiel aan want dan komen je huidige lidmaatschappen/ leskaarten/ 
abonnementen ed niet naar boven in je profiel en kan je daar ook geen gebruik van maken. 

  
ONLINE ANNULEREN 

Dit dien je zelf te doen in je online profiel, onder 'My Classes zie je de knop 'cancel' achter de geboekte les staan. 
• Heb je een les geboekt met je abonnement dan kan je tot 12 uur voor aanvang van de les de les 

weer annuleren. Annuleer je te laat of je komt niet opdagen dan rekenen wij daar € 10,- voor. Deze € 10,- 
wordt automatisch mee geïncasseerd met de eerstvolgende termijn betaling. 

• Heb je een les geboekt met een 10-kaart (classcard) dan kan je tot 12 uur voor aanvang van de les de les 
weer annuleren Annuleer je te laat of je komt niet opdagen dan ben je de les/ knip kwijt. 

• Op ‘los geboekte lessen ‘ worden geen restituties of credits voor een andere les gegeven, ongeacht het 
moment van annuleren. 

ADMINISTRATIE 

Wij hebben de lidmaatschappen vanaf 16 maart allemaal verlengt met 16 weken (dat is 6 dagen extra). 

Wij hebben alle 10 kaarten vanaf 16 maart verlengt met 16 weken (dat is 6 dagen extra). 

Wij hebben alle Tapcursus kaarten  vanaf 16 maart verlengt zodat de laatste 3 lessen nog genoten kunnen worden 

(7/14/21 juli). 

Wij hebben alle Unlimited kaarten vanaf 16 maart verlengt met 16 weken (dat is 6 dagen extra). 

Vanaf dat we weer open gaan vervallen alle individueel gemaakte afspraken voor de abonnementen. 

De juni termijnbetalingen (die betrekking hebben op de maand juli) vallen weer gewoon onder de ALGEMENE 

VOORWAARDEN. 
  

Het ONLINE LESSEN Platform blijft actief, vanaf zaterdag 27 juni is er een nieuw wachtwoord ingesteld. Alle 

abonnee houders krijgen een apart mailtje met het nieuwe wachtwoord. 

 En nu……BOEKEN MAAR 

Tot snel! 

 

 

 

 

https://amsterdamdancecentre.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocollen-all-users-ADC-as-of-July-1st-2.pdf
https://amsterdamdancecentre.nl/wp-content/uploads/2020/06/GEDRAGSREGELS-DANSERS-NLEng.pdf
https://amsterdamdancecentre.nl/rooster-volwassenen/
https://amsterdamdancecentre.nl/wp-content/uploads/2020/03/Algemene-voorwaarden-Amsterdam-Dance-Centre-29-nov-2019-1.pdf
https://amsterdamdancecentre.nl/wp-content/uploads/2020/03/Algemene-voorwaarden-Amsterdam-Dance-Centre-29-nov-2019-1.pdf
https://amsterdamdancecentre.nl/online-classes/
https://amsterdamdancecentre.nl/rooster-volwassenen/


Dear DANCERS, 
Time has come!  We will open again from Wednesday July 1st. onwards. 
We hope that you are all ok and that, like us, you are eager to start dancing again. 
For the time being there are still adjustments that we have to implement in order to open again. 

The general ADC PROTOCOLS apply to all visitors that enter the building. 

We have also drawn up a DANCERS RULES OF CONDUCT, the rules apply to all dancers attending a class in one 

of our studios. The rules are designed to keep you and the teachers safe. We kindly ask you to read them carefully. 

WHAT ARE THE ADJUSTMENTS 

All classes must be booked online. You can read more about this below. 
A class can be found online once it has been confirmed by the teacher. This is why you will not see some classes 
immediately. When the class is published online you will be able to book the class. 
Because two classes never start at the same time, some classtimes might have been changed. 

BOOK ONLINE 

If you have a membership or subscription with us, you already have a profile in our database. 
What you don't have yet is a password to get into your profile. You can obtain this when you make an online 
booking for the first time, by entering your email address (the one we used for this email) and then pressing 'LOST 
PASSWORD', you will then be given the opportunity to create your own password. 
After doing this once, you will see your own profile. Under the HOME button in the menu on the left you can see 
whether you have a membership, class card and or subscription with us. You can also see which classes have been 
booked by you. To make a new booking you can click on CLASSES in the menu on the left. 
The detailed ‘Handleiding’  can be found at the bottom of the menu. (this is in the making. Are you missing 
something please let us know) 
Classes can be booked 14 days in advance, be quick because full = full. (Please try again on the day of the class 
because when  cancellations occur, spaces can open up again) 
Please do not create a "New" profile because your current memberships / class cards / subscriptions etc. will not 
appear in your profile and you will not be able to use it. 

CANCEL ONLINE 

You have to process the cancellation yourself in your online profile. Under 'My Classes you will see the button 
'cancel' behind the booked class: 

• If you have booked a class with your subscription, you can cancel up to 12 hours before the start of the 
class. If you cancel too late or you do not show up, we charge € 10 penalty fee. This € 10 is automatically 
added to the next direct debit. 

• If you have booked a class with a 10-class card (class card), you can cancel the class up to 12 hours before 
the start of the class. If you cancel too late or you do not show up, you have lost class, it will not show on 
your card any longer. 

• No "refunds" or other classes are offered on "individually booked classes", regardless of the time of 
cancellation. 

ADMINISTRATION 

We have extended all memberships from March 16th by 16 weeks (which is an extra 6 days). 
We have extended all 10- class cards from March 16th with 16 weeks (which is an extra 6 days). 
We have extended all Tap Course classes from March 16th so that the last 3 classes can still be enjoyed (July 
7/14/21). 
We have extended all Unlimited class cards from March 16th with 16 weeks (which is an extra 6 days). 
As soon as we open again, all individually made agreements for the subscriptions will expire. 
The June direct debits (which relate to the month of July) are being processed normally again subject to the 
GENERAL CONDITIONS. 
The ONLINE CLASSES Platform remains active. A new password has been set from Saturday June 27th onwards. 

All subscribtion holders will receive a separate email with the new password.  

And now without further adue...BOOK YOUR CLASS  
See you soon!  

Marie Jose Swart & Saskia de Badts  

Amsterdam Dance Centre 

https://amsterdamdancecentre.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocollen-all-users-ADC-as-of-July-1st-2.pdf
https://amsterdamdancecentre.nl/wp-content/uploads/2020/06/GEDRAGSREGELS-DANSERS-NLEng.pdf
https://amsterdamdancecentre.nl/schedule-adults/?lang=en
https://amsterdamdancecentre.nl/wp-content/uploads/2020/03/ENGELS-Algemene-voorwaarden-Amsterdam-Dance-Centre-3-oktober-2017.pdf
https://amsterdamdancecentre.nl/online-classes/?lang=en
https://amsterdamdancecentre.nl/schedule-adults/?lang=en
http://www.amsterdamdancecentre.nl/


 


