ALGEMENE VOORWAARDEN DANSSCHOOL UNIVERSALSA / LA BODEGUITA
Algemene regels
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of
werkzaamheden van Dansschool
Universalsa / La Bodeguita, hierna ook te noemen: de dansschool.
2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de
dansschool te weigeren.
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
directie en/of het personeel
op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
4. 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.
5. 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.
6. In de dansschool mag je geen petjes, caps of andere hoofdbedekking dragen met
uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van godsdienst.
7. 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. Deze
toestemming kan, zonder opgaaf
van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
8. Leden dienen zich aan te kunnen tonen lid te zijn van de dansschool middels de registratie
van de applicatie Fitmanager
Cameratoezicht
In de vestigingen van de Dansschool vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder
in de algemene ruimtes en hal. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme
en diefstal van persoonlijke eigendommen van Leden en het waarborgen van de veiligheid van Leden
en personeel. Verdere informatie over het cameratoezicht is opgenomen in de privacy
statement/verklaring.

Roken
1. De dansschool is een rookvrij gebouw. In geen van de ruimtes mag worden gerookt
2. In het hele gebouw zijn rookmelders geplaatst. Indien de brandweer uitrukt door misbruik,
zullen de kosten op de veroorzaker worden verhaald.
Inschrijvingen
1.

De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van
deelname aan een les of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat
onze lessen plaatsvinden.
2. Cursussen
Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld
dient voor de aanvang van de
eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de
deelnemer is overeengekomen.
Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.
3. Abonnementen
Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld
geschied bij vooruitbetaling
door middel van Pin, overboeking of contant betaling. De dansschool mag de cursus
annuleren indien daartoe gegronde redenen voor (waaronder overmacht situaties) zijn.
Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc.…

Uitschrijvingen en opzeggingen
Cursussen
1. Een cursus eindigt nadat de serie lessen waaruit de cursus bestaat is geëindigd. Indien een
cursus tussentijds wordt
beëindigd door de deelnemer dan blijft het volledige bedrag voor de cursus waarvoor is
ingeschreven verschuldigd.
2. Inschrijvingen gaan per cursus en kunnen niet worden meegenomen naar ieder volgende
cursus.
Abonnementen
1. Een abonnement kan maandelijks worden opgezegd.
2. In verband met het te behandelen lesprogramma en de bezetting
man/vrouw, geldt het dringende verzoek om een abonnement alleen te beëindigen per
einde seizoen.

Annuleren
1. In geval van annulering van een cursus door een deelnemer voor de aanvang van de lessen
heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige lesgeld minus
administratiekosten van €20,2. Indien een cursus of workshop wordt geannuleerd wanneer deze reeds is begonnen dan
worden er geen lesgelden geretourneerd. In dat geval blijft het reeds betaalde lesgeld
gedurende een periode van 12 maanden als tegoed staan minus de reeds gegeven lessen en
minus € 20,- annuleringskosten.
Abonnementen
1. Inschrijven
Bij aanmelding voor een abonnement / cursus hoeft slechts 1 keer worden ingeschreven.
2. abonnement eindigt door opzegging.
Prijzen
1. Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen. Actuele prijzen worden vermeld op de volgende
pagina Tarieven.
2. Casa Abierta
La Bodeguita heeft periodieke Inschrijvingsmomenten middels een Casa Abierta, hier is aan
iedereen de mogelijkheid om vrij lessen te volgen naar passend niveau.
Dit is tevens altijd lesweek 1 van iedere cursus.
3. Proefles tijdens de proefweek zijn geheel gratis. Kiest een cursist er voor om deel te nemen
aan een volledige cursus dan wordt de proefles meegerekend als 1e les.
Annuleren
1. Een cursus of een workshop kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden
geannuleerd tenzij de
cursus binnen deze 14 dagen is begonnen.
2. Indien een cursus of workshop wordt geannuleerd wanneer deze reeds is begonnen dan
worden er geen lesgelden geretourneerd. In dat geval blijft het reeds betaalde lesgeld
gedurende een periode van 12 maanden als tegoed staan minus de reeds gegeven lessen en
minus € 20,- annuleringskosten.
3. de annulering dient per aangetekend schrijven plaats te vinden en kan worden verzonden
naar:
Dansschool Universalsa, Oude Molstraat 32D, 2513 BB Den Haag.
4. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke
annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.

5. Annuleren kan ook per e-mail. Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of
ontvangstbevestiging van Dansschool Universalsa is ontvangen.
Kortingen
De dansschool ontfermt zich niet over eventuele stapelkortingen.
U kan gebruik maken van één van de onderstaande kortingen.
Deze kortingen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.
Bij gebruik van kortingen kunnen er alleen in contanten worden betaald.
Ooievaarspas
Bij gebruik van een geldige ooievaarspas dient de cursist deze te kunnen aantonen tijdens de
eerste les week hiervoor ontvangt de cursist een korting welk vooraf vast bepaald is.
Zoetermeer pas
1. De Zoetermeer Pas is een pas voor gezinnen met een laag inkomen. De pas geeft
korting op sportieve, leerzame en culturele activiteiten.

2. Cursisten wonend in Zoetermeer kunnen gebruik maken van deze coupons om korting te
ontvangen op hun lesgelden.
3. Per cursus kan er 1 coupon worden verzilverd per cursist
Vrienden-korting
1. De vrienden korting gaat niet gepaard met eventuele andere kortingen
2. Bij het meebrengen van een vriend/vriendin kan een lid een korting ontvangen van €15,- per
vriend/vriendin die hij/zij introduceert tot de dansschool
3. Deze korting kan een cursist alleen ontvangen indien zij besluiten deel te nemen aan de
cursus.
4. De vriend/vriendin ontvangt hierop ook een korting van €15,5. De vriendenkorting is alleen geldig voor cursisten die nog niet eerder danslessen gevolgd
hebben bij de dansschool
Studentenkorting
1.
2.
3.
4.

Voltijd studenten betalen een vaste lage prijs per cursus.
Daarbij geldt een maximale leeftijd van 25 jaar.
Studentenkorting wordt niet met terugwerkende kracht berekend.
De studentenkorting geldt alleen wanneer je kunt aantonen tijdens de looptijd van de cursus
student te zijn. Dit doe je door een kopie van de studentenpas of inschrijfbewijs met lopend
collegejaar op te sturen via e-mail naar info@labodeguita.nl.
5. Het studentenbewijs dient in ons bezit te zijn voor aanvang van de cursus, anders vervalt de
korting.

6. De studentenkorting wordt gezien als een korting op zich en is daarom niet toepasbaar met
eventuele andere kortingen.
Meerdere cursussen
Bij het afnemen van 2 of meer pakketten binnen de dansschool geldt er een korting welke vermeldt
staat op de website.

Bewijs van deelname
1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de
Consument een bewijs van deelname.
2. Het bewijs van deelname wordt door de dansschool geregistreerd middels de
ledenadministratie systeem Fitmanager
3. Bewijs van aanmelding dient u ook aan te kunnen tonen middels de Applicatie Fitmanager
4. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van
het bezoek
Klachten
1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.
2. De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt
hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.
Herinneringskosten
Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn/periode zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de
vorderingen ter incasso. Het
lesgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijkeen/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige lesperiode die verbonden
zijn aan de inning.
De lessen
Bij inschrijving dient de deelnemer op de hoogte te worden gesteld van:
•
•
•
•
•
•
•

de globale inhoud van de lessen
het aantal lessen
de tijdsduur van een les
de lestijden
de aanvang van de lessen
de frequentie van de lessen
eventuele overige verplichtingen

1. De lessen worden gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe
gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
2. De deelnemer dient in de gelegenheid gesteld te worden 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
deelnemer en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor deelnemers die er zelf voor kiezen om
lessen niet te volgen.
Club avonden
Entree:
Bij het bezoeken van onze club en dansavonden kan gelden alle bovengenoemde regels.
Daaraan voegend is het mogelijk dat er een entree geld kan worden gevraagd tijdens het bezoeken
van onze clubavonden.

Wapens en/of drugs:
1.
2.
3.
4.
5.

U mag geen wapens bij zich dragen.
Een zakmes wordt als wapen gezien.
Draagt u toch een wapen, dan schakelen wij de politie in.
U mag geen hard- of softdrugs gebruiken en/of bij zich dragen.
Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten
fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Ongewenste intimiteiten, agressie of racisme:
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bedreiging,
mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden en zullen bij de politie worden gemeld.

Hinderlijk gedrag:
1. Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt
verwijdering plus een tijdelijke of onvoorwaardelijke ontzegging van de toegang.
2. U mag niet hinderlijk samenscholen.
3. Vermoeden of constateren wij hinderlijke samenscholing dan kunnen de (vermoedelijke)
deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Toiletgebruik:
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet
toegestaan.
Omgang met Persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor
meer informatie over hierover kunt u terecht bij onze privacy statement/
verklaring,
Consumpties:
1. U bent verplicht een consumptie te bestellen.
2. U mag die consumptie alleen binnen of op ons terras gebruiken.
3. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

4. Alcoholische dranken worden uitsluitend verstrekt aan personen boven de 18 jaar, bij twijfel
zullen wij vragen om legitimatie.
5. Glaswerk moet binnen blijven.
6. U mag eigendommen van De dansschool niet mee naar buiten nemen met uitzondering van
en naar ons terras. Dat geldt niet alleen voor glaswerk maar ook voor blikjes en al onze
andere zaken. Als u beschadigingen veroorzaakt, draait u op voor reparatie of vernieuwing.

Overlast voor de omgeving:
Bij het betreden en verlaten van de Dansschool vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken
zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De
politie zal hiertegen zo nodig optreden.
Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor het lopende jaar. De voorwaarden van voorgaande jaren
komen hierbij te vervallen.
Bij inschrijving voor dit jaar gaat de deelnemer en les geld plichtige 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 ’sGravenhage.

