Algemene Voorwaarden 2022-2023
Algemeen
Deze voorwaarden zijn opgesteld door UNIque Dance voor seizoen 2022-2023. UNIque Dance
verzorgt stijldanslessen voor iedereen die zich hier voor aanmeldt via het formulier op de website of
persoonlijk aanmeldt tijdens de eerste les.
De eerste les van het seizoen wordt gezien als een gratis proefles. Op deze manier kan er bekeken
worden of stijldansen en onze dansschool wat voor u is.
UNIque Dance houdt zich het recht voor om een cursist uit de lessen te weren, indien deze zich niet
wil houden aan de hier beschreven reglementen.
Cursusovereenkomst
De cursusovereenkomst gaat daadwerkelijk in wanneer dit aan het eind van de eerste les van het
seizoen wordt doorgegeven en/of wanneer er wordt deelgenomen aan de tweede les van het
seizoen.
Indien vóór de tweede les via mail of mondeling/telefonisch toch wordt opgezegd, zijn hier geen
kosten aan verbonden. Indien er ná de tweede les wordt opgezegd, dan wordt hier €25 voor in
rekening gebracht.
Cursusbetaling
De hoogte van het lesgeld van een cursus wordt door UNIque Dance duidelijk vermeld op de website
en tijdens de eerste les van het seizoen.
Het verschuldigde lesgeld dient voor of uiterlijk op de vierde dansles voldaan te worden. Betalingen
kunnen d.m.v. een overboeking naar de bankrekening van UNIque Dance of worden gepind voor of
na de dansles.
Cursusgeld zal niet worden geretourneerd.
Cursusduur
Afhankelijk van de afgenomen cursus, geeft het lesgeld geeft u het recht om:
-

Beginners Cursus 1 te volgen.
Beginners Cursus 2 te volgen,
Een gevorderde cursus van 30 lessen te volgen.

Lestijden, -data en -locatie worden duidelijk vermeld op de website. Indien hier voor de start van
een cursus wijzigingen in zijn, dan zal dit per mail bekend worden gemaakt.
Afhankelijk van Covidmaatregelen kan het voorkomen dat er op de initiële lestijd/-dag/-locatie geen
les gegeven kan worden. Er zal dan gezocht worden naar een alternatieve lestijd/-dag/-locatie om de
lessen door te kunnen laten gaan. Cursisten worden hiervan via mail of laatste les voor de ingang
van de maatregelen op de hoogte gesteld.
Indien er een reguliere schoolvakantie (regio Noord) is, dan wordt er geen les gegeven.

Cursusuitval
Mocht door onvoorziene omstandigheden er geen les gegeven kunnen worden door UNIque Dance,
dan zal er gezocht worden naar een inhaalmogelijkheid. Dit in overleg met alle dansers.
Indien er kortere tijd geen lesgegeven kan worden, bijvoorbeeld door Covidmaatregelen, dan
worden deze lessen later ingehaald, door de einddatum van de cursus te verplaatsen.
Wanneer er langere tijd geen lessen gegeven kunnen worden, dan kunnen deze lessen omgezet
worden in een tegoedbon. Deze kan gebruikt worden bij een volgende cursus. Een contante
uitbetaling zal niet worden gedaan.
Indien een cursist wegens ziekte of blessure één les mist, dan is dit helaas niet in te halen. Tijdens de
eerst volgende les wordt altijd de stof van de les ervoor herhaald.
Wanneer er voor langere tijd niet deelgenomen kan worden aan de lessen, bijvoorbeeld door een
plotselinge vakantie, langdurige blessure of ziekte, kan er in overleg gekeken worden of de lesstof
kan worden bijgespijkerd. De kosten van de zaalhuur dienen dan wel vergoed te worden.
Aansprakelijkheid
UNIque Dance gaat er van uit dat de cursist in een redelijk goede conditie begint aan de cursus. De
fysieke gezondheid is dus ook de verantwoordelijkheid van de cursist. Deelname aan de lessen is
geheel op eigen risico. Blessures kunnen bij iedere sport voorkomen en vallen buiten de
verantwoordelijkheid van UNIque Dance.
Voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen is UNIque Dance niet verantwoordelijk.
Iedere cursist wordt gevraagd geen waardevolle spullen in openbare ruimtes of kleedkamers achter
te laten.
Huisregels
Naast de huisregels van UNIque Dance, gelden ook de huisregels de locatie waar de les wordt
verzorgd.
Algemeen
UNIque Dance gaat er van uit dat iedereen die dansles volgt voldoende goed is opgevoed en zich
netjes kan gedragen. Mocht dit toch tegenvallen, dan wordt de cursist uit de les geweerd, zonder
restitutie van lesgelden.
Verder waarschuwen we de politie bij:
o
o
o
o
o

wapenbezit;
handel of bezit van verdovende middelen;
agressief, hinderlijk en aanstootgevend gedrag;
het moedwillig aanbrengen van vernielingen aan de accommodatie;
bedreigen van mede cursisten, dansleraren of personeel van de accommodatie.

Consumpties
We kunnen niemand verplichten iets te consumeren, maar indien de locatie waar UNIque Dance
lessen verzorgt, consumpties aanbiedt tegen normale prijzen, zijn zelf meegenomen consumpties
(eten & drinken) niet toegestaan.

Telefoongebruik
Graag tijdens de les de telefoon op ‘stil’. Alleen indien een danser stand-by dienst of iets soortgelijks
heeft, is het toegestaan om het geluid aan te hebben. Dit wel graag voor de les even melden.
Daarnaast raden we aan om een telefoon niet tijdens het dansen in de broekzak te houden. Dit
beperkt de bewegingsvrijheid. Berg je telefoon dus even op in je jaszak of de handtas van je partner.
Schoeisel
Om de zalen schoon te houden is het niet toegestaan om met ‘buiten’ schoenen de zalen te
betreden. Reserveer een schoon(gemaakt) paar schoenen speciaal voor dansles. Zoals op de website
staat vermeld, vermijdt schoenen met een te dikke, ruwe rubberzool.
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