Algemene voorwaarden
1) Lidmaatschap
a.
b.
c.
d.

Door inlevering en ondertekening van het inschrijfformulier bent u lid tot wederopzegging en gaat u akkoord met de
algemene voorwaarden.
Elk lid dat na inschrijving les volgt, is vanaf dat moment verplicht tot het betalen van het volledige contributiebedrag.
Leden gaan ten alle tijden een lidmaatschap aan van minimaal een maand.
Een lid onder de 18 jaar dient een ouder/wettelijke vertegenwoordiger te accorderen.

2) Betaling
a.

b.
c.
d.

Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk via doorlopende automatische incasso. De machtiging dient
verstrekt te worden bij het inschrijfformulier. Leden dienen er zorg voor te dragen voldoende saldo op de rekening
(waarvan Dance Spirit gemachtigd is te incasseren) te hebben staan.
Bij onvoldoende saldo en het ten onrechte storneren van de incasso zal €4,50 administratiekosten gerekend worden
bij de volgende incasso.
De contributie wordt per maand geïncasseerd. Afschrijving zal achteraf, de eerste van de maand, plaatsvinden.
Indien een lid later dan het begin van de maand start, zal een evenredig deel van de contributie worden
geïncasseerd.

3) Beëindiging lidmaatschap
a.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk. Wij hanteren een opzegtermijn van minimaal een maand.

4) Restitutie
a.

Restitutie van het lesgeld wordt niet verleend.

5) Verhindering / samenvoegen van groepen
a.
b.

c.

Wanneer een docent verhinderd is, zal er worden gezocht naar een vervanger zodat de les door kan gaan. Dance
Spirit mag twee keer per seizoen de dansles laten vervallen door onvoorziene omstandigheden.
Indien een lid verhinderd is, wordt de Dance Spirit docent daarvan op de hoogte gesteld per app (via het
privénummer van de docent dat na de inschrijving gegeven wordt) of via een mail naar het algemene mailadres van
de dansschool.
Dance Spirit heeft het recht om groepen samen te voegen bij afmelding van ongeveer de helft van de groepsleden.

6) Aansprakelijkheid
a.
b.

Deelneming geschiedt geheel op eigen risico van het desbetreffende lid.
Dance Spirit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan zaken van de deelnemer, of aan het verlies van
eigendommen (door bijv. diefstal).

7) Privacy
a.
b.

Dance Spirit is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van het lid en zal deze niet delen met derden.
Dance Spirit heeft toestemming om foto’s en video’s die tijdens de lessen en voorstellingen gemaakt worden van de
leden, te gebruiken voor commerciële doeleinden (bijv. op de website, sociale media, ons youtube kanaal, flyers en
de krant). Wanneer hier bezwaar tegen is, dient dit schriftelijk (bij de inschrijving) vermeld te worden.

Dance Spirit behoudt zich het recht om, ten alle tijden, de algemene voorwaarden te kunnen aanpassen.

