
Algemene Voorwaarden El Punto Cubano

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op iedereen die zich inschrijft voor en/of
meedoet aan activiteiten georganiseerd door dansschool El Punto Cubano.

1. Aanmelding lessen
1.1 Iedere deelnemer die zich opgeeft voor een cursus/activiteit dient een Bsport account aan te
maken via de website van El Punto Cubano. Via deze weg kunnen lessen geboekt en betaald
worden.

1.2 Door inschrijving voor één of meerdere cursussen verplicht u zich het volledige
cursusbedrag voor deze cursus(sen) te voldoen.

1.3 Elke cursist kan zich aanmelden voor het niveau van zijn/haar voorkeur. Indien dit niveau
niet passend is/blijkt, zal in overleg met de cursist indeling in een ander groep plaatsvinden.
Hierdoor kan het zijn dat er een wijziging van tijd plaatsvindt nadat de cursist zich reeds heeft
aangemeld.

1.4 El Punto Cubano bepaalt wanneer een cursist goed genoeg is om door te stromen naar het
volgende niveau. Wensen hierin kunnen (per mail) kenbaar gemaakt worden.

1.5 Wij gaan ervan uit dat u, zolang u bij ons lessen volgt, toegestuurde informatie zult
raadplegen zodat u op de hoogte bent en blijft van relevante zaken betreffende de lopende
cursus.

1.6 El Punto Cubano behoudt zich het recht voor het wisselen van de locatie waar de lessen
gegeven worden, wanneer dit in verband met onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zal
blijken. U zult hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

2. Uw persoonlijke gegevens
2.1 Uw gegevens worden verzameld voor intern gebruik via onze eigen platform bij onze partner
Bsport.

2.2 Door u aan te melden als (nieuwe) deelnemer van onze lessen en/of activiteiten, gaat u
ermee akkoord dat uw gegevens gebruikt worden voor communicatie- en marketingdoeleinden.
Dit houdt in dat uw e-mailadres gebruikt wordt voor het sturen van mails waarin wij
communiceren over lessen en activiteiten en andere relevantie informatie van de dansschool.
Uw geboortedatum zullen wij gebruiken om u eventuele persoonsgebonden aanbiedingen te
doen in de toekomst. Uw telefoonnummer zullen wij gebruiken wanneer wij u direct trachten te
bereiken voor een urgente situatie, ad hoc roosterwijzigingen en/of eventuele vragen over (ad
hoc) invallen tijdens lessen waarmee wij de leider-volger-verhouding gelijk proberen te houden
per les.

2.3 Uw gegevens worden niet bewust gedeeld met derden zonder uw toestemming.
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2.4 Tijdens onze lessen/activiteiten kunnen er opnamen gemaakt worden die wij gebruiken voor
promotionele doeleinden. Indien cursist niet op een opname wenst te verschijnen dient cursist
dit vooraf aan te geven aan persoon die opname maakt. Er kan dan gevraagd worden om het
gedeelte van de les die wordt opgenomen even aan de kant te gaan, zoals bij de groepsdans,
zodat het materiaal gebruikt kan worden.

3. Annulering deelname
3.1 Verhindering van deelname aan de lessen vrijwaart u niet van de verplichting het volledige
lesgeld te betalen. Wel kunnen lessen worden ingehaald, waarbij ten alle tijden de regels die
hiervoor gelden in acht zullen worden genomen (zie hoofdstuk 4).

3.2 U kunt uw inschrijving uiterlijk een week voor aanvang van de cursus annuleren. De
annulering kan via de website (www.puntocubano.nl). Op annuleringen die plaatsvinden binnen
een week voor aanvang van de cursus, of tijdens de cursus, wordt geen geld geretourneerd.

3.3 Indien u om medische redenen de cursus niet (langer) kunt volgen kunnen de lessen
vooruitgeschoven worden tot na herstel. Deze medisch onderlegde afmelding kan niet
geschieden met terugwerkende kracht en is alleen geldig vanaf datum melding.

3.4 Indien El Punto Cubano lessen zou moeten annuleren omdat er niet genoeg deelnemers
zijn en in geval van een overmachtsituatie, krijgt de cursist het (resterende) lesgeld retour of
wordt er een alternatief geboden.

3.5 El Punto Cubano behoudt het recht een ieder te weigeren van deelname aan een cursus of
activiteit, zonder opgaaf van redenen.

4. Regels voor het inhalen van lessen
4.1 Indien u een cursus volgt en niet aanwezig kunt zijn bij een bepaalde les, kan deze alleen
onder onderstaande voorwaarden worden ingehaald:

- De afmelding voor de les heeft uiterlijk 24 uur van te voren plaatsgevonden via het
account op de boekingssysteem van de website van El Punto Cubano;

- El Punto Cubano is tijdig (per mail) op de hoogte gesteld van de afmelding en er is een
alternatief moment voorgesteld om de les in te halen;

- Inhalen is in beginsel alleen mogelijk op hetzelfde niveau als de les die gemist wordt.
- Lessen kunnen alleen worden ingehaald binnen hetzelfde cursusblok als waarin deze

gemist zijn.

4.2 Indien u vast wilt wisselen van dag/tijd/niveau dan kunt u (per mail) contact opnemen met El
Punto Cubano.

4.3 Indien er bij het inhalen een zeer ongelijke man/vrouw verhouding ontstaat dan kan het
inhalen alsnog worden geweigerd.
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5. Betalingen
5.1 Alle betalingen verlopen via onze partner Bsport.

5.2 Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de
cursus en periode waarvoor wordt ingeschreven.

5.3 Betalingen dienen plaats te vinden vóór aanvang van de cursus of direct na de (eerste) les.
Er zijn verschillende betaalwijze mogelijk:

- Via het boekings- en betaalsysteem van Bsport, te vinden op www.puntocubano.nl
- Via overschrijving per bank - IBAN: NL63ASNB0782376614 t.a.v. A.L. Ford Mesa o.v.v.

[volledige naam deelnemer, lesdag en tijd, niveau en startdatum]
- Betaling in de studio - via pin of contant, dit kan echter alleen in overleg (i.v.m.

administratieve capaciteit ter plekke).
Voor alle betaalwijze geldt dat deze voorafgaand aan de start van de cursus/les moeten worden
voldaan. Tevens is voor deelname aan lessen/cursussen ten alle tijden een persoonsgebonden
account nodig in Bsport, omdat lessen anders niet gereserveerd en ingepland kunnen worden.

6. Hygiëne en veiligheid
6.1 Salsa dansen is een contactsport. Het is van groot belang dat een ieder schoon en verzorgd
op de lessen/activiteiten verschijnt.

6.2 Salsa dansen is een contactsport. Het is van groot belang dat iedereen zich veilig voelt om
samen te dansen. Grensoverschrijdend gedrag is niet toegestaan en wij verwachten dat
eenieder die deelneemt aan onze activiteiten de andere deelnemers met respect zal
behandelen. Wanneer dit niet het geval is, behoudt El Punto Cubano om mensen met directe
ingang en definitief weg te sturen.

7. Schade of verlies op locaties van partners
7.1 Bezoek aan en het volgen van onze danslessen en activiteiten is geheel op eigen risico.

7.2 Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of verwondingen of enige
andere vorm van letsel opgelopen voor, tijdens of na de door ons verzorgde activiteiten en
lessen.

7.3 Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van enigerlei aard als
gevolg van activiteiten/lessen en/of verblijf op de locatie(s) waar deze activiteiten/lessen
plaatsvinden.

7.4 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende
goederen) van de partnerorganisatie / leslocatie, door toedoen van een bezoeker of een
ingehuurde freelancer, zullen ten allen tijde worden verhaald op de desbetreffende persoon.
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