Algemene Voorwaarden
Omdat we een veilige en goede omgeving willen creëren om in te kunnen leren en we de
activiteiten in de dansschool op een goede manier willen laten lopen, hebben we een aantal
huisregels opgesteld. Als u moeite heeft met één van de onderstaande dingen voel je dan vrij om
contact met ons op te nemen. Iedereen dient zich tijdens het verblijf bij Latinclub aan deze
huisregels te houden.
LIDGELD
• U schrijft zich in voor een gehele cursus , dit vanaf les 1 en in contanten.
• De inschrijving is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.
• Verzuimde lessen worden nooit terugbetaald.
• Bij volledige stopzetting van de dansactiviteit wegens medische redenen kan het resterend lidgeld
voor de helft worden terugbetaald mits voorlegging van een geldig doktersattest met verslag.
• Bij stopzetting van de dansactiviteit zonder geldige medische reden wordt het lidgeld NIET
terugbetaald.
• Het lidgeld wordt ook NIET terugbetaald bij afwezigheid zoals: (griep, examens, feestjes gaan,
geen zin, sneeuwval of na lange afwezigheidsperiode.
• Alle gegevens worden naar waarheid ingevuld.
DE VERZEKERING VAN DE DANSSCHOOL ZIT IN HET LIDGELD
• Geen betaling is geen verzekering.
• Deze verzekering geldt niet/geen tussenkomst voor ongevallen zoals: letsels veroorzaakt door
juwelen: grote oorbellen, verkeerd schoeisel .... Piercings.. vernieling aan de danszaal; dansvloer,
spiegels...
• De dansschool is NIET verantwoordelijk voor ongevallen buiten de danszaal
• De dansschool is WEL verantwoordelijk voor ongevallen binnen de danszaal voor cursisten die
hun lidgeld hebben betaald.
• 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.
LESSEN
• Latinclub heeft het recht om lessen te annuleren wegens ziekte van docenten of overmacht.
• Latinclub heeft het recht om docenten of danslessen te vervangen of te verplaatsen.
• Latinclub heeft het recht om lessen stop te zetten als er minder dan 10 inschrijvingen in één klas
zijn.
• Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht
en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie.
• Als een groep, vanwege tussentijds stoppen van cursisten, kleiner wordt dan 10 personen, kan het
voorkomen dat deze dan wordt samengevoegd met een andere groep.
• Om de groepskwaliteit te waarborgen, proberen wij te voorkomen dat er te grote niveauverschillen
ontstaan binnen de groepen
• Indien de leraar constateert dat je niveau afwijkt van de groep zal hij, in overleg met u, adviseren
om naar een groep van een hoger of lager niveau te gaan.
• Als dansers niet regelmatig naar de lessen komen kan de docent beslissen of hij/zij mag meedoen.

HYGIENE
• Persoonlijke hygiëne wordt erg op prijs gesteld. Het is raadzaam om fris en met schone kleren op
les te komen. Salsa, Merengue en Bachata wordt vrij dicht tegen elkaar gedanst.
• Indien één van de partners niet fris ruikt, is dat niet prettig voor de ander.
• Daarom, draag zorg voor een goede hygiëne voor uzelf en uw medecursisten.
DIEFSTAL
• Latinclub is NIET aansprakelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
OVERIGE
• Toon respect naar andere cursisten, docenten en overige mensen.
• Kom op tijd! Het te laat komen is niet alleen storend voor de les, maar ook gevaarlijk voor de
spieren indien deze niet zijn opgewarmd.
• Zorg dat je voor de danslessen het juiste schoeisel hebt. Vraag hiervoor advies bij de docent.
• Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal waarop u herkenbaar bent, dan
kunt u dit melden bij Latinclub.
• Bij pesterijen binnen de dansschool kan Latinclub overgaan tot schorsing/verwijderen van het lid
binnen de dansschool, en is er GEEN teruggave van de lidgelden.
• Latinclub heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool of
dansavond te weigeren.

