ALGEMENE VOORWAARDEN CURSISTEN & DERDEN
ALGEMENEEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing indien Fuerza de la salsa aan afnemer diensten verleent ter zake van cursussen. Voor opdrachtgevers
van Fuerza de la salsa die gebruik willen maken van een andere dienst dan hierboven genoemd, gelden de Verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden.
1. Definities
FUERZA DE LA SALSA: (Dans)Vereniging Fuerza de la Salsa, ingeschreven bij KvK te Zwolle onder nummer 53197003, is gevestigd aan de
Tichelmeesterlaan 65, 8014 LM te Zwolle.
CURSUS: Alle door Fuerza de la salsa verzorgde/georganiseerde cursus(sen) en/of onderdelen hiervan.
CURSIST: een natuurlijk persoon die aan een cursus deelneemt.
DERDEN: Rechtspersonen, organisaties, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, evenals diens vertegenwoordiger en
gemachtigde, die Fuerza de la salsa een opdracht verstrekken voor het ontwikkelen, geven en/of organiseren van een cursus, workshop of training.
DEELNEMER: Cursisten & Derden worden verder aangeduid als deelnemer, wanneer de voorwaarden voor beide gelden.
2. Inschrijvingen en totstandkoming overeenkomst
2.1 Inschrijving vindt plaats door het doorgeven van bedrijfs- en persoonsgegevens voor een cursus, hetzij telefonisch, via de fax, post, e-mail of
internet. Ontvangst van deze gegevens doet de overeenkomst tot stand komen.
2.2 Deelnemers worden bij inschrijving op de hoogte gesteld van de algemene voorwaarden en worden geacht te handelen conform deze
voorwaarden.
2.3 Deelnemers worden bij inschrijving, automatisch ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief van Fuerza de la salsa.
2.4 Fuerza de la salsa behoudt zich het recht een inschrijving voor een cursus zonder opgave van redenen te weigeren.
2.5 Fuerza de la salsa behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus af te lassen dan wel cursusgroepen samen te
voegen. Fuerza de la salsa zal deelnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2.6 Fuerza de la salsa behoudt zich het recht om in uitzonderlijke gevallen het tijdstip, locatie en plaats van de cursus te wijzigen.
2.7 Deelnemer heeft een bedenktijd van maximaal zeven dagen na inschrijving. Na het verstrijken van deze bedenktijd kan de deelnemer de
overeenkomst niet meer ontbinden en is dan lesgeld verschuldigd aan Fuerza de la salsa.
2.8 Ook heeft Fuerza de la salsa het recht om foto’s en/of video-opnames te maken ten behoeve van de website en/of promotiedoeleinden.
3. Betaling
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn de door Fuerza de la salsa gehanteerde prijzen en tarieven exclusief € 5,00
administratiekosten.
3.2 Het door cursist verschuldigde lesgeld dient voor aanvang van de tweede les voldaan te worden. Dit kan door contant te betalen of door het
lesgeld over te boeken naar bankrekeningnummer 16.19.67.396 t.n.v. Fuerza de la salsa te Zwolle, onder vermelding van: NAAM + CURSUS.
3.3 Het door derde verschuldigde lesgeld is op basis van vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de cursus over geschreven te zijn.
Bankgegevens zijn vermeld in artikel 3.2
3.4 Wanneer de (volledige)betaling, om welk reden dan ook, achterwege blijft, zal Fuerza de la salsa zich het recht toekennen om de desbetreffende
deelnemer de deelname aan de lessen te weigeren. De verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft wel overeind.
3.5 Het niet inleveren of ondertekenen van het inschrijfformulier, maar wel op de lessen aanwezig zijn, ontheft de cursist niet van zijn of haar
verplichtingen.
3.6 . Indien u gekozen heeft voor een abonnementsvorm, gaat u ook akkoord met de maandelijkse automatische incasso.
4. Annulering, verhindering, niet deelnemen
4.1 Annulering van een cursus is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is deelnemer in geval van annulering tot drie weken voor aanvang van een cursus, 15% van de
totale som verschuldigd voor afhandeling en administratiekosten met een minimum van € 25,- en een maximum van € 100,-. Bij annulering binnen
drie weken voor de aanvang is het volledige lesgeld verschuldigd. Indien deelnemer zich niet voor de gehele cursus, maar voor een gedeelte ervan,
heeft ingeschreven, dient onder aanvang van een cursus, aanvang van het desbetreffende gedeelte van de cursus te worden verstaan.
4.3 Bij verhindering, vroegtijdig afbreken of niet deelnemen aan een cursus, is de deelnemer het gehele lesgeld aan Fuerza de la salsa verschuldigd.
4.4 In geval een deelnemer niet in staat is een cursus bij te wonen, is het niet toegestaan een vervanger aan de cursus te laten deelnemen
4.5 In geval opdrachtgever na tekenen van de overeenkomst de opdracht terugtrekt, zullen alle door Fuerza de la salsa gemaakte uren en kosten,
inclusief voorbereidingstijd, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5. Aansprakelijkheid
5.1 Het deelnemen aan een cursus is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijke letsel ontstaan voor, tijdens
of na de les. Ook dragen wij geen verantwoordelijkheid voor ongevallen binnen en buiten de dansschool.
5.2 Deelnemers die lijden aan een ziekte bv. suikerziekte, epilepsie, etc. dienen dit door te geven aan Fuerza de la salsa. Ook andere bezwaren zoals
rugklachten of blessures dienen te worden doorgegeven.
5.3 Fuerza de la salsa is niet aansprakelijk voor diefstal en/of het zoekraken van eigendommen.

6. Non-Concurrentie
Het is niet toegestaan om op basis van de door Fuerza de la salsa verzorgde cursus, workshop of training zelf of met derden een soortgelijke cursus
te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fuerza de la salsa.
7. Algemene gedragsregels
7.1 Gemiste lessen mogen niet, zonder goedkeuring van ons, op een andere dag of tijdstip ingehaald worden.
7.2 Bij afwezigheid, dient dit op tijd gemeld te worden.
7.3 Agressieve en criminele handelingen en/of discriminerende opmerkingen zijn ten strengste verboden binnen de deuren van de dansschool.
7.4 Fuerza de la salsa heeft het recht (video)opnames tijdens de lessen en feesten te maken, voor de website en/of promotiedoeleinden.
7.5 Het is niet toegestaan om, zonder onze toestemming (video)opnames te maken tijdens de lessen of feesten.
7.6 In andere niet bovenvermelde gevallen beslist de directie.

PRIVACY VERKLARING
Fuerza de la Salsa garandeert dat zij geen gegevens, op geen enkele wijze doorgeeft aan derden, tenzij zij hiertoe op grond van, van toepassing zijnde
wet- en regelgeving, is verplicht.
De opgegeven gegevens als naam, adres en e-mail adressen worden bewaard en uitsluitend gebruikt door Fuerza de la Salsa
Voor het aankondigen van onderhoud aan de toepassing en/of de servers, danwel voor het aankondigen van wijzigingen met betrekking tot
functionaliteit en/of contractvoorwaarden, zal het e-mail adres uit het profiel worden gebruikt.
DISCLAIMER
Gebruik van www.fuerzadelasalsa.nl (hierna te noemen "de site") is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot
en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.
Fuerza de la Salsa besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn.
Desondanks is het mogelijk dat er in/op de site onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Fuerza de la Salsa
uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Er wordt geen enkele
garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op
de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Voor de juistheid van informatie, die wordt ingevoerd door de
gebruikers zelf, draagt Fuerza de la Salsa geen enkele verantwoordelijkheid.
Fuerza de la Salsa aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe
via de site toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
Voorts kan en mag deze informatie niet worden gebruikt als advies in welke vorm dan ook. De inhoud van de website mag alleen worden gebruikt
voor non-commerciële en/of privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen,
verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke,
toestemming van Fuerza de la Salsa. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Fuerza de la Salsa zijn enkel
opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Fuerza de la Salsa geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid
met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.
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