Algemene Voorwaarden
Stichting Dos Bailadores betreffende het 1e les seizoen van 2021
________________________________________
Algemene regels
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van
Stichting Dos Bailadores gevestigd te Leiden, genaamd Dos Bailadores, hierna ook te noemen: de
dansschool.
2.
De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te
weigeren. Dit betreft in 2021 de locaties in het Leids Danscentrum, Lammenschansweg 134 a te Leiden,
DC Dance, Rietschans 67 te Leiderdorp en The Rockschool, Fruitweg 60 te Leiden.
3.
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 eigenaren en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot
verwijdering worden overgegaan.
4.
Het gebruik van ondermeer 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.
5.
Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool /directie 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.
6.
Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in
en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool.
7.
Het is niet toegestaan in de dansschool eigen meegebrachte consumpties te nuttigen.
________________________________________
Inschrijving en betalingsvoorwaarden
1.
Inschrijving voor een of meerdere cursussen geschiedt elektronisch via het inschrijfformulier op de
website www.dosbailadores.nl. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd ook als hij
/ zij op een later tijdstip start dan de eerste cursusdag van de desbetreffende cursus in het lopende
cursusseizoen.
2.
Betaling van het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les van de gekozen cursus te geschieden. De
betaling geschiedt bij voorkeur via iDeal, welke optie geboden wordt, als je het inschrijfformulier online
invult. Is direct betalen via iDeal niet mogelijk, dan kan het cursusgeld overgemaakt worden naar
Stichting Dos Bailadores NL 72 INGB 0007227455 onder vermelding van je naam, geboortedatum,
cursus(sen) en cursusdag(en). Alleen bij hoge uitzondering kan het cursusgeld op locatie voor aanvang
van de eerste les (contant of via pinbetaling) worden voldaan. Deelname is alleen mogelijk wanneer het
lesgeld is voldaan.
.

Bij te late betaling brengen wij 10 euro administratiekosten in rekening.
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4.

5.

De dansschool mag de cursus annuleren bij onvoldoende cursisten of overmacht. In geval van
annulering door de dansschool voor aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van
het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats, dan zal terugbetaling van het lesgeld
geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
Wanneer door Corona maatregelen van overheidswege de cursus op een latere datum start, heeft de
dansschool geen restitutieplicht. Wanneer door Corona maatregelen van overheidswege de cursus
onderbroken wordt, dan vervolgen wij de cursus zodra het weer kan en heeft de dansschool geen
restitutieplicht. Duurt uitstel of onderbreking langer dan 12 maanden, dan heeft de cursist recht op
restitutie van de niet genoten lessen.
De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een
les of cursus.

___________________________________
Annuleren
1.
Een cursus kan door de cursist uiterlijk een week voor aanvang worden geannuleerd. In dat geval wordt
er € 25,- aan annuleringskosten per persoon in rekening gebracht. Betaalde lesgelden worden, na aftrek
van deze € 25,-, geretourneerd. Indien het bedrag nog niet is betaald dan moet er alsnog € 25,- aan
annuleringskosten worden betaald.
2.
Cursussen die binnen een week voor aanvang van de cursus of later worden geannuleerd dienen in zijn
geheel te worden betaald. Hierbij geldt als “aanvang” de startdatum/-dag van de cursus waarvoor de
cursist staat ingeschreven.
3.
De annulering dient schriftelijk plaats te vinden en kan per e-mail worden verzonden naar:
info@dosbailadores.nl. Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende
schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
4.
Op annuleringen die plaatsvinden binnen één week voor aanvang van de cursus, of tijdens de cursus,
wordt geen geld geretourneerd.
_____________________________________
De cursus
1.
Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:
* het aantal lessen
* de tijdsduur van een les
* de lestijden
* de aanvang van de cursus
* de frequentie van de lessen
* eventuele overige informatie zoals kleding en schoeisel
2.
Voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist:
* de actuele regels met betrekking tot Corona (Covid-19)
* gezondheidsvragen in verband met Corona (Covid-19)**
3.
De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde
leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
4.
De cursist wordt, indien mogelijk, in de gelegenheid gesteld een door overmacht (ziekte en andere
uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere
avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool
bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.
** Indien je een van de volgende vragen kunt beantwoorden met "ja", verzoeken wij je dringend niet naar
de les te komen en je af te melden door te mailen naar info@dosbailadores.nl
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met één of
meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts
(vanaf 38 graden Celsius)?
3. Heb je COVID-19 (Corona virus) gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
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afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is
vastgesteld?
_______________________________________
Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor de cursussen, bootcamps en workshops van het eerste lesseizoen van
2021. Bij inschrijving voor dit cursusseizoen gaat de cursist en cursusgeldplichtige 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 de Dansschool. 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 Leiden.
_______________________________________
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