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ALGEMENE VOORWAARDEN:

Inschrijvingen en betalingen:
1) Inschrijvingen kunnen zowel schriftelijk als elektronisch de website
(www.passion4salsa.nl) geschieden. Betaling van het lesgeld dient op de eerste les,
in de nieuwe lesmaand, te geschieden
2) Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling. Ook indien u besluit niet aanwezig te zijn,
geldt de verplichting tot betaling (indien anders met ons besproken).
3) Bij het inschrijven wordt uw e-mailadres toegevoegd in ons mailingbestand.
4) Bij verhuizing, wijziging van telefoonnummer en/of e-mailadres verzoeken we u uw
nieuwe persoonsgegevens door te geven.
5) De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. De door u aan ons
opgegeven persoonsgegevens blijven strikt geheim en wij zullen uw gegevens dan
ook niet aan derden ter beschikking stellen.
6) Betaling geschiedt door middel van een overboeking, tikkie of contant tijdens de
eerste les van de maand.
7) Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking
op de cursus en periode waarvoor wordt ingeschreven.
8) Indien er sprake is van een openstaande betaling komt het recht op het inhalen van
gemiste lessen te vervallen totdat het volledige lesgeld, eventueel verhoogd met
extra kosten, is voldaan.
9) Verhindering door vakantie, verhuizing, andere baan e.d. vrijwaren u niet van de
verplichting het volledige maand lesgeld te betalen (indien anders met ons
besproken)
10) Passion4Salsa mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen
(waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te
weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc.… In geval van annulering door dansschool
heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige lesgeld minus de
eventueel reeds gevolgde lessen van die cursus. Indien een cursus door
Passion4Salsa wordt geannuleerd, wordt het volledig betaalde bedrag geretourneerd
per bank/giro.

Lessen
11) Passion4Salsa streeft bij de inschrijving naar een gelijke man/vrouw bezetting
gedurende de lessen. Om dit te bewerkstelligen mogen bepaalde cursisten vaker
komen meedraaien in groepen van hun eigen niveau of lager. Wij kunnen echter niet
garanderen dat iedere cursist gedurende de hele les een danspartner heeft. Tijdens
de lessen wordt er regelmatig van danspartner gewisseld zodat de cursist niet langer
dan een paar minuten alleen staat.
12) Indien u wilt wisselen van dag/tijd/niveau dan kunt u telefonisch, contactformulier
www.passion4salsa.nl of persoonlijk (tijdens de les) contact met ons opnemen.
13) Inhalen: Een gemiste les kan, indien beschikbaar op het lesrooster, binnen de
periode waarvoor is ingeschreven en betaald, worden ingehaald.
14) Een gemiste les kan alleen worden ingehaald indien dit tijdig voor de les, telefonisch,
WhatsApp of per e-mail wordt doorgegeven aan Passion4Salsa.
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15) Gemiste lessen kunnen niet worden omgezet in een financieel tegoed, noch kunnen
gemiste lessen worden overgeheveld naar een volgende of een andere lesperiode.
16) 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.
17) Tijdens de lessen hoeft u geen bijzondere kleding/schoenen aan.
18) De leraar bepaalt het lesniveau van de leerling, ongeacht eerder danservaring van de
cursist.
19) Dansen is een gezamenlijke bezigheid. Hierbij wordt persoonlijke hygiëne erg op prijs
gesteld. Namens alle overige cursisten hechten wij er dus ook groot belang aan dat
iedere cursist schoon en verzorgd op de lessen verschijnt.
20) Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.
21) Op onze dansavonden en of danslessen worden wel eens foto’s en video-opnames
gemaakt. Wij houden ons het recht voor om de foto’s en videobeelden te publiceren
op onze of andere website en tevens te gebruiken voor promotionele activiteiten
zonder eerst toestemming te vragen aan degenen die op de foto’s of videobeelden
voorkomen.
Verzoeken om bepaalde foto’s/videobeelden te verwijderen zullen dan ook niet
worden gehonoreerd, tenzij vooraf aan de organisatie duidelijk was aangegeven dat
men niet wenst vastgelegd te worden!

Algemene regels
22) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of
werkzaamheden van Passion4Salsa.
23) De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot
de dansschool te weigeren.
24) . Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) 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 en/of het personeel op
te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden
overgegaan.
25) Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool 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 dansschool.
26) Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico, verlies of
beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen)
van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald
worden.
27) Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen
tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen.

Uitschrijving en opzegging
28) Passion4Salsa heeft een opzegtermijn van 1 maand.
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Klachten
29) Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te
worden.
De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn
standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Herinneringskosten
30) Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn/ periode zoals in een herinnering staat
vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het lesgeld over de lopende periode is
direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke
kosten, administratiekosten, rente per achterstallige lesperiode die verbonden zijn
aan de inning.
31) De lessen worden gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe
gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

Slotbepaling
32) Dit zijn de algemene voorwaarden voor het lopende jaar. De voorwaarden van
voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit jaar gaat de
deelnemer en lesgeld plichtige 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 Passion4Salsa.
Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden
uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde
rechter in het arrondissement te Rotterdam.
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