
ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  
 

AANMELDEN ALGEMEEN  

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of 
werkzaamheden van ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS en de afnemer van een 
cursus, hierna te noemen leerling.  

• Tijdens de lessen worden er alleen (potentiële) leerlingen toegelaten.  
• ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS heeft het recht zonder opgaaf van redenen 

personen de toegang tot de lessen te weigeren.  
• Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico. ESPACIO FLAMENCO 

ENCUENTROS is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade en/of 
vermissing ondervonden tijdens de lessen en/of de activiteiten van ESPACIO 
FLAMENCO ENCUENTROS.  

• Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (locatie, apparatuur, 
kostuums e.d.) van ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS door toedoen van een 
bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.  

• De vakanties corresponderen met die van de openbare basisscholen en scholen 
voortgezet onderwijs, tenzij anders aangegeven door ESPACIO FLAMENCO 
ENCUENTROS.  

• In de dansruimte mag niet gerookt worden en er mogen geen consumpties worden 
genuttigd (een flesje water is natuurlijk geen probleem!).  

• Gelieve geen kauwgom tijdens de les.  
• Om verstoring van de les te voorkomen gelieve telefoons uit of stil tijdens de les 

(tenzij er een dringende situatie is).  
• De leerling is zelf verantwoordelijk om te kijken of de flamencoschoenen de 

dansvloer niet beschadigen, let dus op uitstekende spijkers (deze kun je met een 
hamer terugslaan of laten slijpen bij de schoenmaker)! Bij twijfel vraag altijd de 
docent!  

INSCHRIJVINGEN  

• Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van de nieuwe cursusperiode, bij 
voorkeur voor 1 september. Tussentijdse inschrijving is mogelijk onder het 
voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van ESPACIO 
FLAMENCO ENCUENTROS.  

• Inschrijving geschiedt d.m.v. het online invullen van het inschrijfformulier en is pas 
geldig na bevestiging per email en betaling. Door het ingevulde inschrijfformulier te 
verzenden, gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.  

• Het inschrijfformulier van een minderjarige leerling dient te worden ondertekend 
door één van de ouders/verzorgers/voogden van de betreffende leerling.  

• Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de 
desbetreffende cursus. ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS behoudt zich het recht 
om cursussen te annuleren of groepen samen te voegen wanneer er onvoldoende 
deelnemers zijn aangemeld en er geen passend alternatief is.  



• Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding.  
• Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele 

cursusbedrag.  
• Bij inschrijving schrijf je je in voor een heel cursus jaar (sept-juni) (Ook al betaal je in 

twee termijnen). Eerder stoppen kan alleen bij uitzondering (bijv. ziekte of 
verhuizing). 

• Eenmalige administratie-/inschrijfkosten bedragen 10 euro en worden met de 
eerste betaling verrekend. 

• Een proefles is mogelijk. Mocht je besluiten te starten, dan telt deze als de eerste 
les. Zo niet, dan betaal je voor een losse les.  

BETALING  

• Het cursustarief is gebaseerd op de periode van september tot juni.  
• Voor de betaling van het verschuldigde cursusgeld heeft u keuze uit twee 

mogelijkheden: Betaling in 1 of 2 termijnen. 
• Bij het volgen van 2 of meer cursussen ontvangt de leerling een korting van 10% op 

het totaalbedrag.  
• Kinderen tot en met 18 jaar ontvangen 25% korting op het totaalbedrag.  
• Studenten ontvangen een korting van 10% indien zij kunnen aantonen dat ze 

student zijn.  
• Bij tussentijdse opzegging, ziekte, vakantie of andere reden van afwezigheid is er 

geen recht op restitutie van het lesgeld. Afwezigheid ontheft de leerling niet tot de 
verplichting van betaling van het verschuldigde lesgeld noch het recht op enige 
vermindering van het lesgeld. Bij langdurige ziekte/verhuizing dient er overleg plaats 
te vinden.  

• Wanneer de betalingsplichtige van een cursist zijn betalingsverplichting niet nakomt, 
kan ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS de incasso uit handen geven aan een 
incassobureau. De hiervoor gemaakte kosten en wettelijke rente zijn voor rekening 
van de betalingsplichtige.  

WIJZIGINGEN  

• ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS behoudt het recht om 2 lessen per cursus uit 
te laten vallen in geval van overmacht (ziekte, overlijden etc.) ESPACIO FLAMENCO 
ENCUENTROS zal altijd proberen een passende vervanging te zoeken. Bij het 
uitvallen van een les wordt de (ouder/verzorger van de) leerling per mail of per 
whatsapp op de hoogte gebracht. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter 
pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.  

• Indien de leerling verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht ESPACIO 
FLAMENCO ENCUENTROS hiervan middels een email/whatsapp/sms op de hoogte 
te brengen. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld 
plaats.  

• Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet tot de 
verplichting van betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot 
gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.  

• Van wijzigingen in NAW-gegevens dient ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS zo 
spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.  

• ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS behoudt zich het recht af te wijken van de 
vermelde gegevens zoals namen van docenten, tijden en prijzen.  

 



 

PUBLICATIE FOTO’S/VIDEO  

• Het is mogelijk dat er bij (cursus) activiteiten van ESPACIO FLAMENCO 
ENCUENTROS foto’s of video’s gemaakt worden van de leerlingen. Deze kunnen 
worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan ervan uit dat 
u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het cursusjaar schriftelijk 
bezwaar aangetekend heeft, onder vermelding van de les waaraan de betreffende 
leerling deelneemt.  

• Er mag geen beeld/filmmateriaal zonder toestemming op internet (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube etc.) geplaatst worden.  

OVERMACHT 

• ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting jegens de cursist indien de studio daartoe gehinderd wordt als gevolg 
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, 
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS 
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS 
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die 
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ESPACIO 
FLAMENCO ENCUENTROS zijn verbintenis had moeten nakomen. 

• ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS kan gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of op een 
aangepaste wijze aanbieden. ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS behoudt zich het 
recht voor om lessen als volgt aan te bieden in alternatieve vorm. 
Lessen die gevolgd worden: 
– wijzigen van de locatie (buiten of binnen) 
– videolessen middels een livestream of youtube 
– verplaatsen van lessen naar andere weken in het cursusjaar 

GEGEVENS 

• ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS verwerkt persoonsgegevens op grond van een 
gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het 
aanbieden van diensten of producten van ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS via 
e-mail. Hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in de privacyverklaring. 

• De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde 
gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte 
gegevens niet worden aangeleverd, kan ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS de 
betreffende dienst niet aanbieden.  

• Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS 
behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist 
dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch 
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ESPACIO FLAMENCO 
ENCUENTROS te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy 
zoveel mogelijk te respecteren. 



 

SLOTBEPALING  

Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 01-08-2020. Bij inschrijving voor dit 
cursusjaar gaat de cursist en betalingsplichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze 
voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle 
zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS.  


