Algemene Voorwaarden

versie december 2019

Bij inschrijving voor een stijldanscursus of andere activiteit bij Style-dancing ga je akkoord met de algemene voorwaarden
zoals hieronder beschreven.
Als je na het lezen van de algemene voorwaarden vragen hebt, neem dan contact op met Style-dancing via e-mail:
info@styledancing.nl of telefonisch op: 06-48460977.
1.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan danscursussen, (openingsdans-)privélessen en
workshops bij Style-dancing te Rosmalen.

2.

Inschrijving

Op het moment van inschrijving voor een danscursus dien je je op de hoogte te stellen van de soort cursus,
lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van aanvang en lesgeld.

Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Inschrijving geschiedt schriftelijk/digitaal middels het inschrijfformulier.

Style-dancing heeft het recht je bij ontoelaatbaar gedrag zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname
aan een cursus of andere activiteiten.

Style-dancing mag de cursus annuleren, cursusdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn,
bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte. In geval van annulering door Style-dancing voor aanvang
van de cursus wordt reeds betaalde cursusgeld terugbetaald. Als annulering door Style-dancing tijdens de cursus
plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet
genoten lessen.

Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig inschrijven.
Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor
alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.

3.

Betalingsvoorwaarden

Met je inschrijving verplicht je je het volledige cursusgeld behorend bij de gekozen cursus, privéles, workshop of
andere activiteit te betalen.

De toegezonden factuur dient uiterlijk op de eerste lesdag betaald te zijn. Bij overschrijding van de betaaldatum
wordt er een betalingsherinnering verstuurd, waarbij het factuurbedrag vermeerderd wordt met € 5,00
administratiekosten.

Het cursusgeld wordt bij voorkeur via de bank o.v.v. het factuurnummer overgemaakt.

4.

Tariefstelling

Tarieven zijn voor aanvang van de cursus, privéles, workshop of andere activiteit bekend.

De vermelde prijzen zijn in euro’s.

Tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Op 1 januari van elk kalenderjaar kan er een tariefwijziging plaatsvinden.

5.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de eerste lesdag.

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is 50% van het totale bedrag verschuldigd.

Bij annulering bij aanvang van de eerste lesdag is het totale bedrag verschuldigd.

Uitzondering op annuleringsvoorwaarden zijn aantoonbare onvoorziene omstandigheden, waardoor het volgen
van de cursus niet mogelijk is. Verhuizing, uiteengaan van partners, privé- of werkomstandigheden vallen hier niet
onder.
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6.

Beëindiging
Style-dancing behoudt zich het recht voor je deelname inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande
gevallen:

indien je je misdraagt jegens medecursisten

indien je opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de gelegenheid waar de cursus, privéles
workshop of andere activiteit plaatsvindt.

indien je niet aan de betalingsverplichtingen voldoet. Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van
het lesgeld.

7.

Aansprakelijkheid
Style-dancing is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens de
cursus, privéles, workshop of andere activiteit.
Het volgen van een cursus, privéles of andere activiteit bij Style-dancing is geheel op eigen risico. Style-dancing is in
geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar
dienstverlening, noch voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen
gezondheidsaspect. Style-dancing is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door
derden.

8.

Foto- en filmopnamen
Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord tijdens de danscursus, privéles, workshop of
ander activiteit, is uitsluitend toegestaan met toestemming van Style-dancing. Deze toestemming kan zonder opgaaf
van redenen per direct worden ingetrokken.
Je geeft Style-dancing toestemming om (incidenteel) fotografische en andersoortige opnamen van groepen of
cursisten te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kunt ter plekke kenbaar
maken als je niet gefotografeerd wenst te worden, als je foto's niet op de website of Social mediapagina's mogen
worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
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