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Artikel 1. Algemeen
Artikel 1.1
Jennifer4dance is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of ontvreemde eigendommen,
eventuele ongevallen, blessures en/of ander letsel door de cursist geleden schades, direct of
indirect, opgelopen.
Artikel 1.2
Het betreden van de Jennifer4dance leslocaties is geheel op eigen risico.
Artikel 1.3
Het kan incidenteel voorkomen dat op een beoogde lesdatum de studio niet beschikbaar is
voor de lessen en dit zal altijd vooraf aan de cursisten schriftelijk per mail of whatsapp
gemeld worden.
Artikel 1.4
Als men zich niet houdt aan de algemene voorwaarden kan door Jennifer4dance de toegang
tot de leslocaties geweigerd worden.
Artikel 1.5
Bij verhuizing of andere wijzigingen in u NAW gegevens wordt u verzocht deze aan ons door
te geven per email.
Artikel 2. Cursus
Artikel 2.1
Zodra u zich heeft ingeschreven (zowel mondeling als schriftelijk) voor een cursus bent u
verplicht het volledige cursusgeld te voldoen en gaat akkoord met de algemene voorwaarden
van Jennifer4dance.
Artikel 2.2
Restitutie van het lesgeld is alleen mogelijk in overleg.
Artikel 2.3
Betalingen dienen vooraf (dus voor aanvang van de 1ste les) plaats te vinden. Dit kan door het
verschuldigde bedrag gepast contant op de eerste les te voldoen of per bankoverschrijving.
Artikel 2.4
Bij het niet voldoen van het verschuldigde bedrag op de 1ste les behoud Jennifer4dance het
recht om de desbetreffende persoon in de les te weigeren.
Artikel 2.5
Als gevolg van langdurige ziekte of blessures is het mogelijk om het betaalde cursusgeld te
“ bevriezen.”

Na het herstel van de cursist kunnen de resterende, gemiste lessen alsnog worden genoten.
Hiervoor dient de cursist wel een vorm van bewijs te overleggen. (b.v. een medische
verklaring)
Artikel 3. Verzuim
Artikel 3.1
Bij het verzuimen van een les mag deze alleen worden ingehaald als dit schriftelijk per mail
en/of via Whatsapp is gemeld.
Artikel 3.2
Bij het niet melden van verzuim heb je geen recht op een inhaalles.
Artikel 3.3
Er vind geen restitutie van lesgeld plaats bij het verzuimen van lessen.
Artikel 3.4
Het betaalde lesgeld blijft maximaal 4 maanden geldig voor zumba en 5 weken voor de
paalcursus.
Artikel 4. Workshop
Artikel 4.1
Een genomen optie op een workshop door een potentiële opdrachtgever blijft een week geldig
vanaf de datum dat deze als optie is genoteerd.
Na die week vervalt de optie en heeft de potentiële opdrachtgever geen recht meer op die dag
en tijdstip.
Artikel 4.2
Het boeken van een workshop is bindend bij zowel mondelinge als schriftelijke bevestiging
door de opdrachtgever en daarmee gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene
voorwaarden van Jennifer4dance.
Artikel 4.3
De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag vooraf aan de workshop per
bankoverschrijving te voldoen tenzij anders besproken.
Artikel 4.4
De opdrachtgever dient op de afgesproken tijd op de workshoplocatie aanwezig te zijn.
Indien de opdrachtgever te laat komt gaat dit van de workshoptijd af maar blijft wel het
volledige bedrag verschuldigd.(indien dit nog niet was voldaan)
Artikel 4.5
Annuleringen zijn alleen geldig als ze schriftelijk per mail zijn doorgegeven.
Voor annuleringen die gedaan worden 48 uur voor aanvang van de workshopdatum geldt dat
het totale bedrag verschuldigd blijft.(indien dit nog niet was voldaan)
Artikel 4.6
De instructrices van Jennifer4dance behouden zich het recht om de toegang aan een groep te
weigeren bij ongepast gedrag (dronkenschap, onzedelijke uitlatingen, geen respect tonen voor
de instructrice of de workshoplocatie).
Het volledige bedrag blijft echter wel verschuldigd. (indien dit nog niet was voldaan)
Artikel 4.7
Bij annulering door Jennifer4dance zelf houdt de opdrachtgever recht op een workshop op een
andere in overleg nader te bepalen datum.
Uiteraard dient men dan het volledige verschuldigde bedrag te voldoen.

