ALGEMENE VOORWAARDEN DANSSCHOOL SHI-RAG
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten, werkzaamheden en diensten ongeacht de
locatie waar deze worden uitgevoerd, van Dansschool Shi-Rag,
hierna ook te noemen: de dansschool.
2. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun
verblijf in en op het terrein van de dansschool te houden aan
de huisregels van de dansschool. En moeten aanwijzingen van
de directie en/of het personeel van de dansschool op volgen.
Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering
worden overgegaan.
3. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De
(directie van de) dansschool 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. Het gebruik van ondermeer de kleedkamer is
geheel op eigen risico.
4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen
(roerende en onroerende goederen) van de dansschool door
toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald
worden.
5. Dansschool Shi-Rag is niet aansprakelijk voor diefstal.
Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De
dansschool stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt
gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
6. Dansschool Shi-Rag is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen
tijdens, voor of na de lessen, vrijdansen, uitvoeringen,
demonstraties, workshops etc.
7. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen
personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
8. Het is een ieder ten strengste verboden om de choreografie
van Dansschool Shi-Rag enigerlei wijze aan te wenden, tenzij
er schriftelijk om toestemming is gevraagd. Bij overtreding
van dit verbod verplicht de gebruiker/uitvoerder zich tot het
betalen van een boete van minimaal € 500,- per overtreding
aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de
dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving.
9. Inschrijving gebeurt door het invullen van het
inschrijfformulier op de website.
10. Voor minderjarige leden dient er voor inschrijving
toestemming van zijn van een ouder of voogd.
11. De dansschool dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te
worden gesteld van een adreswijziging.
12. Na inschrijving is de cursist de volledige contributie per maand
verschuldigd.
13. Bij inschrijving wordt direct de opzegmaand voldaan, dit is een
vooruitbetaling van uw laatste maand als lid van Dansschool
Shi-Rag.
14. De contributie die wordt voldaan per bank moet uiterlijk de 1e
van de maand op de rekening van Dansschool Shi-Rag zijn
bijgeschreven. Contributie die contant wordt voldaan moet
voorafgaand aan de eerste les van de maand worden voldaan.
15. Ooievaarspas leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig
inleveren van zijn of haar ooievaarspas. De pas moet bij de
eerste les van het desbetreffende kwartaal worden
ingeleverd. Bij verzuim is het lid verplicht de maandelijkse
contributie zelf te voldoen. Let op, het lid zal er zelf actief voor
moeten zorgen dat de dansschool de pas kan inscannen.
16. Het lid is ongeacht de aanwezigheid verplicht de maandelijkse
contributie te voldoen, ook tijdens de vakanties gaan de
betalingen door.
17. Indien u gebruik maakt van automatische incasso dan moet u
er voor zorgdragen dat er voldoende saldo op uw rekening
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staat. Indien de automatische incasso wordt gestorneerd dan
bent u direct in gebreke en volgt er een boete van € 10.
Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer
recht op terugbetaling van het lesgeld.
Voor het opzeggen van het lidmaatschap, is er een
opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan enkel via de e-mail:
ashna@bollywooddans.nl.
Opzegging van leden onder de 18 jaar dient te gebeuren door
een ouder en/of voogd.
Indien een lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht
Dansschool Shi-Rag hiervan op de hoogte te brengen. Het
liefst via WhatsApp of SMS.
In de vakanties gaan de lessen niet door. Behalve in de
zomervakantie, eventueel wordt er gewerkt met een
zomerrooster. Op de volgende dagen zullen er ook geen
lessen worden verzorgd; Moederdag, Vaderdag, Pasen,
Sinterklaas, Kerst, Holi, Divali, Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag,
Verjaardag van juf Ashna (5 april) en bij optredens.
Indien een lid luizen heeft, mag deze de danslessen niet
volgen, zie hiervoor luizenprotocol; deze kunt u terugvinden in
uw bevestigingsmail bij inschrijving.
Voor optredens gelden aparte gedragsregels en richtlijnen,
deze kunt u terugvinden in uw bevestigingsmail bij
inschrijving.
Bij inschrijving geeft een lid toestemming aan de dansschool
om film- en fotomateriaal te maken en te gebruiken voor
allerlei doeleinden.
Foto- en filmmateriaal gemaakt door leden en/of derden van
optredens, voorstellingen, danslessen, choreografie van
dansschool Shi-Rag en etc., mogen enkel met schriftelijke
toestemming openbaar worden gemaakt.

