Algemene Voorwaarden
2012
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Danssportcentrum ‘La DanZa’ en de afnemer van een cursus, hierna te noemen
cursist.
2. Danssportcentrum ‘La DanZa’ heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de sport- en dansstudio te weigeren.
3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de sport- en dansstudio te houden aan de huisregels van ‘La DanZa’ evenals de
aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
4. Bezoek aan de sport- en dansstudio is geheel op eigen risico. De (directie van) ‘La DanZa’ is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf
en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de sport- en dansstudio.
5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de sport- en dansstudio door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden
verhaald worden.
Inschrijvingen
1. De overeenkomst tussen de cursist en Danssportcentrum ‘La DanZa’ wordt aangegaan zoals vermeld op het inschrijfformulier.
2. Inschrijving vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Deze inschrijving wordt automatisch elk jaar verlengd en geldt tot schriftelijke
wederopzegging of bij beeindiging van een afgekaderde cursus. Bij ondertekening van uw inschrijfformulier gaat u tevens akkoord met dit al gemene voorwaarden overzicht en
met de inschrijfvoorwaarden.
3. Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Danssportcentrum ‘La DanZa’ behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren
wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
4. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding,
5. Bij schriftelijke inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag tot schriftelijke wederopzegging.
6. Het cursustarief is gebaseerd op leeftijd, lessen en de duur van de lessen. De betaling van het verschuldigde cursusgeld kan plaatsvinden door middel van een automatisch incasso of
per contante betaling. Indien u Danssportcentrum ‘La DanZa’ een incassomachtiging geeft, wordt het verschuldigde bedrag na ontvangst van de inschrijving automatisch van
uw rekening afgeschreven. Via automatisch incasso wordt het cursusgeld geïnd per maand. Incassering geschiedt per de 1e van het nieuwe maand vooruit. Wanneer u niet
wilt betalen middels automatisch incasso, dient u het verschuldigde cursusgeld per kas in een keer te voldoen. Andere betalingsvormen zijn mogelijk na overleg met
Danssportcentrum ‘La DanZa’
7. Het lesgeld is per maand en de schoolvakanties zitten hierin verwerkt.
8. De 1e les is een vrijblijvende proefles. Na de 1e les kun je een inschrijving definitief maken, de proefles geldt dan als 1e te betalen les. De proefles c.q. 1e les is de inschrijfdatum die
geldt, wanneer de contributie verschuldigd is.
9. Bij adres/mail/telefoonnummer wijziging dient Danssportcentrum ‘La DanZa’ zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
10. In alle gevallen waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslist Danssportcentrum ‘La DanZa’.
De cursus
1. Is er interesse in een nieuwe cursus / les, dan kan er voor inschrijving een vrijblijvende proefles gevolgd worden. Dit geldt alleen voor nieuwe cursisten, die niet bekend zijn met de
docent, lessoort. Een proefles kan na contact met Danssportcentrum ‘La DanZa’.
2. De eerste les is een vrijblijvende proefles voor nieuwe cursisten. Na de eerste les kun je de inschrijving definitief maken. De proefles geldt dan als eerste te betalen les.
3. Als de cursist na de proefles besluit aan de lessen van Danssportcentrum ‘La DanZa’ deel te nemen, kan het inschrijfformulier bij de de balie of docent ingevuld worden ingeleverd. Het
formulier dient bij ons binnen te zijn, voordat de cursist deelneemt aan een 2e les. Indien het formulier niet binnen is gekomen, kan de toegang tot de les worden geweigerd.
4. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van: * de globale inhoud van de cursus * het aantal lessen * de tijdsduur van een les * de lestijden * de aanvang van
de cursus * de frequentie van de lessen * eventuele overige verplichtingen
5. In de reguliere schoolvakanties worden er geen danslessen gegeven, we hanteren hiervoor het schoolrooster van het basisonderwijs.
6. ‘La DanZa’ mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten,
langdurige ziekte, etc..Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de
cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
7. De samenstelling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld, is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale
omstandigheden/wensen. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds
wisselen, dit altijd in overleg.
8. Gevolgen van niet-betaling cursusgeld; Indien de cursist in gebreke blijft het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van ‘La DanZa’ verschuldigde bedragen, geheel
of gedeeltelijk te betalen, is ‘La DanZa’ bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de
cursist om het volledige cursusgeld te voldoen, onverlet.
9. Je kunt bij Danssportcentrum ‘La DanZa’ kiezen voor een abonnement of een strippenkaart. Strippenkaart 60 minuten: hiermee heb je toegang tot alle losse 1 uurs lessen, die hiervoor
aangemerkt zijn. Vraag naar het actuele aanbod hierin. Wel moet je voor de les die je wilt volgen per keer doorgeven dat je aanwezig zult zijn. De Strippenkaart is
persoonsgebonden, niet overdraagbaar en 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.
Ziekte en afwezigheid
1. Bij ziekte / afwezigheid van de docent ontvangt de cursist (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen lessen per mail en wel op het mailadres dat bij de inschrijving is opgegeven.
Eventueel kan de cursist ook telefonisch of per sms op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd
worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les.
2. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per half jaar zijn vervallen.
3. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Danssportcentrum ‘La DanZa’ hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op telefoonnummer 0612726466. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van cursist vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
Opzegging
De cursist kan de lessen per volledige kalendermaand opzeggen. Dat wil zeggen: Als je in een maand voor de 31e van de maand opzegt, je de volledige kalendermaand erna de laatste
contributie verschuldigd is.
De opzegging dient ten alle tijden schriftelijk te geschieden naar Danssportcentrum ‘La DanZa’. Bij voorkeur per mail naar: info@la-danza.nl of per post naar Danssportcentrum ‘La DanZa’,
Huygenshage 2, 8302 ZC Emmeloord.

	
  

	
  

Aansprakelijkheid
1. Het betreden van de sport- en dansstudio en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van ‘La DanZa’, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
2. De eigenaar van ‘La DanZa’ en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten
binnen ‘La DanZa’ of als gevolg van het verblijf in de sport- en dansstudio of op het terrein van ‘La DanZa’.
3. ‘La DanZa’ kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
4. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van Danssportcentrum ‘La DanZa’ hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Danssportcentrum ‘La DanZa’ te
vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
Overige bepalingen
1. Huisregels lesgebouw - Het is verboden de zaal te betreden met buitenschoenen en eigen drink- en etenswaren te nuttigen.
2. De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften behalve wat betreft het schoeisel. Wij verzoeken u om gepast gekleed te komen. In de zaal mogen alleen schoenen
gedragen worden die schoon zijn, geen strepen op de vloer afgeven en niet buiten gedragen worden.
3. Aanschaf van een eigen yogamat is verplicht in verband met de persoonlijke hygiene.
4. Publicatie foto’s/video . Het is mogelijk dat er bij (cursus)activiteiten van Danssportcentrum ‘La DanZa’ foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt
voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het cursusjaar schriftelijk bezwaar aangetekend
heeft, onder vermelding van de cursus/les waaraan u of uw kind deelneemt.
Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat inschrijving dient te geschieden
door hun ouder(s) of verzorger(s). Deze dient voorzien van een handtekening retour ingeleverd te worden voor aanvang van de tweede les.
Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden bij Danssportcentrum ‘La DanZa’. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeldplichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze
voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Danssportcentrum ‘La
DanZa’.
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