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1. Algmene Voorwaarden: Bij bestellingen van artikelen hanteert UC Dance de volgende voorwaarden: 
1.1 Door het plaatsen van een bestelling, accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden. Zorg dat je de algemene 
voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst. UC Dance behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te 
wijzigen. 
1.2 Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op www.ucdance.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde 
verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken. 
 
 
2. Bestellingen:  
2.1 1x keer per maand of 1x keer per 2 maanden (dit ligt aan de hoeveelheid bestellingen welke wij ontvangen hebben) vindt er een bestelling 1plaats bij onze 
leverancier.  
2.2 Zodra we een bestelling ontvangen hebben, ontvang je binnen 3 werkdagen een bevestiging met verdere informatie en onze betaalgegevens.  
2.3 Het plaatsen van een bestelling kan via de bestelprocedure in de shop of via kim@ucdance.nl. Bij het plaatsen van een bestelling accepteer je automatisch 
de algemene voorwaarden en geef je aan op de hoogte te zijn van de bestelprocedure zoals deze op onze site staat vermeld. 
 
 
3. Prijzen:  
3.1 Alle genoemde prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief BTW. 
3.2 Alle genoemde prijzen op de website zijn exclusief verzendkosten (punt 4). Mocht de bestelling per post verzonden moeten worden, zullen wij 
verzendkosten in rekening moeten brengen.  
3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
 
 
4 Assortiment:  
4.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt Het assortiment van UC Dance kan ten alle tijden wijzigen.  
4.2 UC Dance is afhankelijk van haar leverancier en daardoor kan het voorkomen dat een besteld artikel niet meer leverbaar is. UC Dance zal in overleg met 
haar klant tot een oplossing komen. Samen kan er gekeken worden naar een ander product of het bedrag zal terug gestort worden. 
 
 
5. Afleveren:  
Zodra een artikel bij ons binnen is, zullen wij contact opnemen. Het bestelde artikel kan tijdens de les uitgereikt worden of op een ander moment bij ons 
opgehaald worden. 
 
 
6. Gegevens beheer:  
6.1 Indien je een bestelling plaatst bij UC Dance dan worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand. UC Dance houdt zich aan de Wet 
Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden. 
6.2 UC Dance maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen. 
 
 
7. Ruilen en Retourneren:  
7.1 UC Dance artikelen worden allen voorzien van UC Dance logo en alleen op bestelling bedrukt. Omdat wij geen eigen voorraad hanteren, kan een besteld 
artikel achteraf helaas niet geruild of retour genomen worden.  
7.2 De broeken en vesten voor kinderen vallen heel erg ruim.  
7.3 Wij hebben diverse UC Dance artikelen als pasmodellen beschikbaar. Twijfel je welke maat, neem dan contact met ons op om vooraf kleding te passen. 
 
 
8. Aansprakelijkheid en Garantie:  
8.1 UC Dance is niet aansprakelijk als er iets mis gaat bij verkeerd gebruik van een gekocht artikel.  
8.2 UC Dance geeft geen garantie op de bedrukking wanneer het artikel al gedragen is. Mocht er na het ontvangen van een nieuw artikel iets mis zijn dan dient 
de klant dit binnen 7 dagen na levering kenbaar te maken bij UC Dance.  
8.3 Kleding kan alleen terug genomen worden/hersteld worden mits deze NIET gedragen is en het originele kaartje nog aan het artikel zit.  
8.4 Indien de klant een verkeerde bestelling heeft ontvangen, dan zal UC Dance zorgdragen voor het juiste artikel. 
Mocht er iets mis zijn met uw bestelling, kunt u contact opnemen met Kim Vos via kim@ucdance.nl. 
 
 
9. Kleuren afbeelding en Wasvoorschrift:  
9.1 De kleuren op de foto’s op onze website kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur.  
9.2. Voor langdurig behoud van de bedrukking, raden wij aan kleding binnenste buiten te wassen op 30 graden.  
9.3 Er kan niet over het logo gestreken worden. 
 
 
 
Voor alle vragen m.b.t. een artikel of een bestelling, kan je terecht bij Kim Vos via kim@ucdance.nl. 
 
 


