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Iedere deelnemer die zich aanmeldt voor de cursus dient zijn contactgegevens op te geven.
Betalingen dienen plaats te vinden vóór of tijdens de eerste les. Dit kan via onze ticketshop. Of het
bedrag kan worden geïncasseerd via automatische incasso.
Je dient te betalen voor de gehele cursus. Per les betalen is niet mogelijk.
Het inhalen van een les is mogelijk in overleg.
Indien een deelnemer door vakantie, ziekte, verhuizen e.d. verhinderd is één of meerdere lessen te
volgen kunnen deze lessen, indien mogelijk en alleen in overleg met de instructeur, tijdens een ander
cursus uur worden ingehaald zonder meerkosten. Lesgeld voor deze lessen kan in overleg ook worden
gerestitueerd.
De organisatie behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander
tijdstip en/of andere dag of locatie/stad.
Wanneer u zich inschrijft samen met een danspartner op een formulier dan bent u als hoofd
inschrijver/ster verantwoordelijk voor de betalingen van beide op het formulier ingevulde leden.
Bij inschrijving gaat u er akkoord mee dat Salsa te Gusta uw e-mail adres opneemt in haar mailinglist.
Cursussen hebben een beperkt aantal leden. De voorrang wordt verleend volgens datum van betaling.
Bij inschrijving zonder danspartner kan het zijn dat, bij ongelijke bezetting van de lessen, er geen
danspartner beschikbaar is. In dat geval kan het voorkomen dat dames met elkaar zullen dansen.
Dansschool Salsa te Gusta heeft het recht bij aanvang van of tijdens de loop van een cursus de
desbetreffende leraar en of lerares te vervangen door een andere daartoe bevoegde leraar en of lerares.
Salsa dansen doe je samen. Het is daarom ook zeer gewenst dat iedereen fris en verzorgd gekleed is.
Indien u wilt wisselen van dag/tijd/niveau dan dient u contact op te nemen met de organisatie en/of les
instructeur.
De organisatie behoudt zich het recht, om zonder opgaaf van redenen, personen te weigeren.
Bezoekers van de lessen dienen, gedurende hun verblijf in de leslocaties, zich te houden aan de
huisregels en de aanwijzingen van de leidinggevende(n) op te volgen.
Bezoek en het volgen van de danslessen is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk te
stellen voor verwondingen of enige andere vorm van letsel resulterende uit een bezoek en of het volgen
van een van de lessen in een van de locaties van de dansschool.
Ook is de organisatie niet aansprakelijk te stellen voor schade, verlies of diefstal van enigerlei aard als
gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de leslocaties.
Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van
de organisatie/leslocatie, door toedoen van een bezoeker, zullen ten alle tijde worden verhaald op de
desbetreffende bezoeker.

19. Indien er beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden door de organisatie is het toegestaan deze te
gebruiken voor promotionele doeleinden zonder toestemming van de deelnemers welke wellicht in beeld
zijn te zien of te horen.
20. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op een ieder die zich inschrijft en daarmee een
overeenkomst aangaat met dansschool Salsa te Gusta en al haar ondernemingen.

