Algemene Voorwaarden
Algemene regels:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van LatinJoy Dance Company.
Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de
huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie of het
personeel. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. LatinJoy DC is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel
en/of schade van enige aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein
van of in de dansschool.
LatinJoy DC behoudt zich het recht om tijdens workshops, lessen en feesten foto’s en video opnames te
maken. De foto’s en video’s opnames kunnen gebruikt worden voor de website, flyers, posters, brochures
etc. Indien men hier bezwaar tegen heeft, dient dit tijdig doorgegeven te worden.
Het is niet toegestaan zonder toestemming van LatinJoy DC tijdens lessen foto’s en video opnames te
maken. Ook is het niet toegestaan om ons lesprogramma in wat voor vorm dan ook
(reguliere lessen/workshops/shows) over te brengen aan derden.
Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden. Om
de goede sfeer te bewaren zal LatinJoy DC zich het recht toekennen om de algehele toegang tot de
dansschool te weigeren, wanneer gedrag als hinderlijk wordt ervaren of deze algemene voorwaarden niet
worden nageleefd.
Het afgaan van mobiele telefoons tijdens de les is zeer storend. Gelieve het geluid van de telefoon
uitzetten en de telefoon niet te gebruiken met uitzondering van noodgevallen.
Houdt er rekening mee dat u met anderen mensen danst. Het is gewenst om aandacht te besteden aan
lichamelijke hygiëne.

Inschrijvingen:
1.
2.

3.

4.
5.

De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een
les of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.
Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor
aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de
deelnemer is overeengekomen. Inschrijving kan schriftelijk of elektronisch via e-mail of website.
De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer
gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc… In geval van annulering voor aanvang
van de lessen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige lesgeld minus de eventueel
gevolgde lessen.
Een cursus eindigt nadat de serie lessen waaruit de cursus bestaat is geëindigd. Indien een cursus
tussentijds wordt beëindigd door de deelnemer, blijft het volledige bedrag voor de cursus verschuldigd.
Wanneer men een les niet aanwezig kan zijn, om welke reden dan ook, dient men zich 6 uur van te voren
via email of telefonisch af te melden bij de docent (tel 06-17682758). Wanneer deze regel word
gehandhaafd, kan de gemiste les binnen het lopende seizoen worden ingehaald. Gemiste lessen kunnen
niet meegenomen worden naar een volgend seizoen.

Betaling:
Na inschrijving dient het volledige lesgeld vóór aanvang van de eerste les te zijn voldaan op Rabobank
rekeningnummer NL52 RABO 015.04.27.689 op naam van LatinJoy t.a.v. C. Bron.
Wanneer er bij de 2e les nog geen betaling is ontvangen, wordt er €10,00 administratiekosten in rekening
gebracht. Wanneer de betaling achterwege blijft zal LatinJoy DC zich het recht toekennen om de betreffende
cursist deelname aan de 3e les te weigeren.
Let op: kortingen gelden niet op losse lessen, indien van toepassing, alleen bij deelname aan volledige cursussen.
De cursist is bij het inschrijven op de hoogte van de algemene voorwaarden van LatinJoy en handelt conform deze
voorwaarden.

Naam docent: Clyde Bron ● Tel 06-17682758 ● Email: clyde@latinjoy.nl
Internet: www.latinjoy.nl ● KvK Eindhoven: 17254882 ● BTWnr: 2264.38.351.B.01 ● Rabobank NL52 RABO 01504.27.689

