Leveringsvoorwaarden

Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomensten en of
werkzaamheden voor Pole Passion
1.2 Bezoek aan de te gebruiken locatie is geheel op eigen risico de paaldansschool is niet
aansprakelijk voor letsel, schade of diefstal van enigerlei aard als gevolg van het verblijf
en of activiteiten van de bezoeker op de locatie.
1.3 Het kan incidenteel voorkomen dat op een beoogde lesdatum de studio niet beschikbaar
is voor de lessen dit zal altijd vooraf aan de cursisten schriftelijk per mail gemeld worden.
1.4 Bij verhuizing of andere wijzigingen in u NAW gegevens wordt u verzocht deze aan ons
door te geven per mail.

2 Inschrijving / Opzegging
2.1 Pole Passion heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van
deelname aan de cursus.
2.2 Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld
dient de eerste les te geschieden tenzij anders met cursist overeen gekomen.
2.3 Resitutie van lesgeld is niet mogelijk. Indien cursist besluit tot het niet verder volgen van
de lessen, blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
2.4 Het betaalde lesgeld is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
2.5 Bij blessure of ziekte is het mogelijk om je abonnement 1 maand te bevriezen, dit kan
alleen met een geldige doktersverklaring.
2.6 Wijzigingen in je abonnement dienen 1 maand van te voren per mail doorgegeven te
worden.
2.7 Bij afmelding van een les blijft de volledige contributie verschuldigd, je mag jou les in
dezelfde week of 1 week erna inhalen.
2.8 Afmelden voor een les kan tot 5 uur van te voren in de online agenda.
2.9 Voor abonnementen geld een opzegtermijn van 1 maand. Deze loopt door als je niet op
tijd op zegt.
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3 Workshops:
3.1 Het boeken van een workshop is bindend zowel bij mondeling als schriftelijke
Bevestiging van de opdrachtgever.
3.2 De opdrachtgever dient op tijd aanwezig te zijn.
3.3 Indien de opdrachtgever te laat is gaat dit van de workshoptijd af, deze zal starten op de
afgesproken tijd. De opdrachtgever blijft het volledige bedrag verschuldigd.
3.4 De instructrices van Pole Passion behouden zich het recht om toegang aan een groep te
weigeren bij ongepast gedrag. (dronkenschap, onzedelijke uitlatingen, geen respect
tonen voor de instructrice of de bestemming)
Het volledige bedrag blijft echter wel verschuldigd.

Overige Regels:
4.1 De lesstof is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is ten strengste verboden
om het geleerde tijdens en of na afloop van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan
te wenden. Bij overtreding van dit verbod wordt een boete van minimaal 500,- aan Pole
Passion betaald. Een eventuele verdere schadeclaim op inkomstenderving ten gevolge
van de genoemde commerciele activiteiten.
4.2 Foto’s maken in de les dient aan de instructrice gevraagd te worden die op dat
moment de les geeft.
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