ALGEMENE VOORWAARDEN FUSION LATINA
1. Inschrijving
1.1. Het inschrijven geschiedt via het boekingssysteem van Baila.nu (www.baila.nu). Daar maak
jij een account aan om een abonnement te kunnen aanschaffen en lessen te boeken.
1.2. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.3. Eenmalige inschrijfkosten zijn €10.
2. Abonnementen
2.1. Al onze abonnementen worden automatisch per maand verlengd nadat de oorspronkelijke
looptijd voorbij is en totdat het abonnement opgezegd wordt.
2.2. Na de oorspronkelijke looptijd is het abonnement maandelijks opzegbaar.
2.3. Er is een opzegtermijn van 1 maand. Het abonnement wordt aan het einde van de volgende
abonnementenmaand beëindigd.
2.4. Gedurende de oorspronkelijke looptijd van het abonnement kan 1 maand voor het einde
van de looptijd opgezegd worden, eerder niet. Ernstig lichamelijke letsel en ziektes gelden
als uitzonderingen om te kunnen opzeggen.
2.5. Het is mogelijk om abonnementen te pauzeren bij aantoonbare blessure of ziekte. In andere
gevallen, zoals vakantie en dergelijke, is het niet mogelijk om te pauzeren.
2.6. Als startdatum dient genomen te worden uiterlijk de dag van de eerste les die jij gaat
nemen.
2.7. Jij kunt, afhankelijk van het genomen abonnement, 1 of meerdere lessen per week boeken
en dus ook volgen voor een periode van 3, 6 of 12 maanden. Jij kunt in principe de
boeking(en) per week besteden hoe jij dat wilt, maar overleg met de dansleraar wordt
aangeraden.
2.8. Het upgraden (opwaarderen) van jouw abonnement is altijd mogelijk, de oorspronkelijk
looptijd van jouw abonnement loopt door en wordt dus niet verlengt of vernieuwd.
2.9. Downgraden is alleen mogelijk na het aflopen van de oorspronkelijke looptijd van jouw
abonnement.

3. Betaling
3.1. Betaling vindt door middel van automatische incasso ten laste van jouw bankrekening.
3.2. Als het lesgeld een maand na incassering nog niet voldaan is zal de toegang van de
betreffende cursist tot de lessen geweigerd worden. Er kan geen aanspraak worden
gemaakt om gemiste lessen vanwege deze weigering in te halen.
3.3. Fusion Latina behoudt zich het recht om de prijzen t.z.t. te wijzigen met een duidelijke
vermelding hiervan.
4. Aan‐ en afwezigheid
4.1. Jij dient de lessen te boeken waar je aanwezig zal zijn. Er wordt dan een plek voor jou
gereserveerd.
4.2. Als jij niet aanwezig kunt zijn dien je de boeking voor de betreffende les tijdig of uiterlijk 1
uur voor aanvang van de les te annuleren. Indien dit niet gebeurt gaat de boeking voor die
week verloren en kan het niet meer voor een andere les gebruikt worden.
4.3. Gemiste lessen door vakantie, reis en dergelijke kunnen niet ingehaald worden of als tegoed
gehouden worden. Gemaakte video’s van de lessen worden wel met jou gedeeld.
5. Restitutie
5.1. Lesgeld voor abonnementen wordt niet gerestitueerd.
5.2. Lesgeld voor try‐outs (proeflessen) wordt niet gerestitueerd tenzij de try‐out door Fusion
Latina geannuleerd wordt. Ook bij afwezigheid wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Bij
verkeerde aanmelding kun je op een andere moment een try‐out volgen.
5.3. Gemiste lessen worden niet gerestitueerd.
5.4. Fusion Latina kan, zonder dat hier inval en/of financiële gevolgen aan verbonden zijn, een
les annuleren indien er gegronde redenen zijn zoals:
a)
Overmacht;
b) Onverwachte situaties;
c)
Lesgroep kleiner dan 6 personen
6. Aansprakelijkheid
6.1. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico.
6.2. Fusion Latina stelt zich niet aansprakelijk voor opgelopen lichamelijke letsel, diefstal of
vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens onze activiteiten.

7. Huisregels
7.1. In de dansschool en op het terrein van Fusion Latina dient iedere bezoeker zich aan de
huisregels en aanwijzingen van Fusion Latina te houden. Indien deze huisregels en/of
aanwijzingen niet worden nageleefd kun je verwijderd worden.
7.2. Kom schoon en verzorgd naar de les.
7.3. Aanmelden met een danspartner is niet noodzakelijk. Fusion Latina doet haar uiterste best
om een gelijk aantal leiders en volgers te hebben gedurende de lessen.
7.4. Gedurende de lessen wordt er van danspartner gerouleerd. Hierdoor leer je met iedereen te
dansen en leer je ook sneller beter te dansen. Rouleren is echter niet verplicht.
7.5. Het gebruiken van een mobile telefoon tijdens de lessen is verboden.
7.6. Het maken van beeld‐ en geluidsmateriaal in de dansschool door cursisten is uitsluitend na
toestemming toegestaan.
7.7. Gedurende de lessen en andere activiteiten/evenementen kan Fusion Latina beeldmateriaal
maken die gebruikt kan worden uitsluitend voor commerciële doeleinden en social media
van Fusion Latina. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit na de les of per email
aangeven.
7.8. Het is verboden om drugs, hallucinerende middelen en overige verdovende middelen te
gebruiken alsmede het volgen van lessen onder invloed van alcohol en/of drugs.
7.9. Het continu, of een groot gedeelte, verstoren van de les wordt niet getolereerd.
7.10.
Als je niet aan deze voorwaarden voldoet zal jouw toegang tot de lessen geweigerd
worden. Er kan geen aanspraak worden gemaakt om gemiste lessen vanwege deze
weigering in te halen.
8. Overmacht
8.1. In het geval van een niet toerekenbare tekortkoming aan onze zijde kun je Fusion Latina niet
op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake als Fusion Latina
niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van ziekte, brand, waterschade, vorst,
onwerkbaar weer, blikseminslag, storm, overstroming, aardbeving, overheidsmaatregelen
zoals wijzigingen in wet‐ en regelgeving.
8.2. Indien een docent van Fusion Latina door ziekte, blessure of andere situatie niet in staat is
om de les te geven, zorgt Fusion Latina voor vervanging mits mogelijk. Als dit niet lukt kun je
de les als tegoed houden.

9. Persoonsgegevens
Fusion Latina verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze volgens de wet‐ en
regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Onze privacy statement is te vinden op onze website.
10. Overige
Aan acties en aanbiedingen kunnen er geen rechten worden ontleend.

