
 

 

1. Inschrijving 
1.1 Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar; 
1.2 Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het beschuldigde lesgeld; 
1.3 Bij inschrijving zijn er inschrijfkosten á €15,- euro, dit bedrag wordt bij de 
eerste betaling geïncasseerd; 
1.4 Inschrijving blijft geldig tot tijdige (voor de 7e van de maand) 
schriftelijke opzegging dmv een e-mail naar 
info@loveforsalsa.nl; Abonnementen zonder tijdelijke 
opzegging (3 weken voor het einde van de maand) worden automatisch 
opnieuw verlengd; 
1.5 Wijziging van het lidmaatschap dienen tevens 3 weken vooraf te 
worden aangegeven via e-mail: info@loveforsalsa.nl; 
1.6 De gegevens verstrekt tijdens inschrijving worden vertrouwelijk 
behandelt en niet gedeeld met derden; 
 

2. Betalingswijze 
2.1 De factuur van het lidmaatschap dient voor aanvang van de cursus 
voldaan te zijn, indien dit niet het geval is, kan toegang tot een les 
geweigerd worden; 
2.2 Wijzigingen van het IBAN nummer dienen doorgegeven te worden aan 
info@loveforsalsa.nl; 
2.3 Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim en moet er naast de 
achterstallige lesgelden €25,- euro aan administratiekosten worden 
voldaan; 
2.4 Bij het (onrechtmatig) terugboeken of openstaande betalingen wordt 
€25- euro extra in rekening gebracht, maandelijks oplopend met een 
bedrag van €50,- euro. Bovendien worden de openstaande betalingen 
overgenomen door een onpartijdig incassobureau; 
2.4 Mocht het lesgeld na een maand na de eerste incassering nog niet zijn 
voldaan zal de betreffende cursist toegang tot de les worden ontzegd 
totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om 
te gemiste lessen door deze ontzegging in te halen; 
2.5 Love For Salsa behoudt zich het recht lesgelden aan te 
passen/verhogen met een tijdige, duidelijke vermelding hiervan (ten 
minste 2 maanden voor ingang) en met inachtneming van inflatie, 
prijs-kwaliteit & concurrentie positie; 
2.6 Love For Salsa heeft een samenwerking met Bueno en Pay.nl, 
deze partij zal rond de 25ste van de voorafgaande maand de incasso´s 
incasseren; 
2.7 Er kan gebruik gemaakt worden van IDEAL betalingen, machtigingen 
en automatische incasso´s; 
2.8 Aan een gratis (proef) les kunnen geen rechten ontleend worden. 
 



 

 

 
3. Afwezigheid 
3.1 Afwezigheid van een lid tijdens de dansles(sen) ontheft een lid niet van 
de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor 
een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld; 
3.2 Indien een lid niet verschijnt tijdens de lessen, is het inschrijfgeld niet 
terug te vorderen; 
3.3 Indien een lid niet aanwezig kan zijn tijdens de les(sen) dient hij/zij 
zichzelf tijdig af te melden in de Bueno Student app, in ieder geval 4 uur voor aanvang. 
Indien dit niet gebeurd, blijft de aanmelding staan en kan deze 
les niet ingehaald worden op een ander tijdstip/dag; 
3.4 Bij het inhalen van een les dient het lid zichzelf weer aan te melden 
voor een gelijkwaardige groep en/of andere les, dit kan altijd in overleg met 
de contactpersoon; 
 

4. Abonnementen 
4.1 Alle abonnementen worden zonder tijdelijke opzegging ( 3 weken voor 
de einddata) automatisch verlengd; 
4.2 Er kan een keuze gemaakt worden tussen 1, 2 of unlimited aantal 
keer dansen per week, de prijs hiervan is afhankelijk van uw keuze en het 
abonnement kan worden afgesloten voor ten minste 3 maanden 
maanden; 
4.3 Pauzering van een abonnement kan door dit tijdig aan te geven per 
e-mail: info@loveforsalsa.nl, met een start- en een einddatum 
van de pauzering. Een reeds betaalde maand zal verrekend worden met de 
maand na de pauzering, het is niet toegestaan de maand niet te betalen of 
terug te boeken; 
4.4 Stoppen van het abonnement is ten alle tijden mogelijk met 
schriftelijke opzegging per e-mail: info@loveforsalsa.nl en ten 
minste voor de 7e van de maand. Het abonnement zal beëindigd worden 
na afloop van de contractperiode, eventuele restbedragen zullen nog 
voldaan moeten worden; 
 

5. Tussentijds instromen 
5.1 Tussentijds instromen is mogelijk, naargelang het niveau van de cursist 
zal gekeken worden aan welke cursus meegedaan kan worden. Het advies van de docent is 
hierin bindend. 
 

6. Lesdoorgang 
6.1 Love For Salsa kan een les annuleren indien daartoe 
gegronde redenen (onverwachte situaties of een lesgroep kleiner dan 6 
personen) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan 



 

 

verbonden zijn; 
 
6.2 Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor 
een docent van Love For Salsa niet in staat is de betreffende 
les(sen) te geven, draagt Love For Salsa wanneer mogelijk zorg 
voor vervanging;  
6.3 Love For Salsa behoudt zich het recht een 
les/cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn (zoals 
onverwachte situaties en/of beëindiging van een cursus indien de lesgroep 
kleiner is dan 6 betalende cursisten). In geen geval worden lesgelden 
teruggevorderd. Het lid zal een alternatieve optie geboden worden in de 
vorm van een voucher. Welke te gebruiken is voor een andere les, toegang 
tot een feestje(s) en/of bootcamps/workshops; 
 

7. Opzegging 
7.1 Mits opzegging ten laatste 3 weken voor beëindiging van het 
lidmaatschap, gaat Love For Salsa er van uit dat het 
lidmaatschap vervolgd wordt; 
7.2 Annulering na start van de cursussen niet mogelijk, cursusgeld wordt 
niet gerestitueerd; 
7.3 Bij ernstige blessures of langdurige ziekte kan de cursus worden 
´bevroren´ en binnen een afzienbare periode worden afgemaakt.In een 
dergelijk geval zal er mogelijk gevraagd worden om een medisch 
inhoudelijke brief, welke het leed bevestigd. Neem hiervoor altijd contact 
op met de contactpersoon of stuur een e-mail naar info@loveforsalsa.nl; 
 

8. Aansprakelijkheid 
8.1 Love For Salsa stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of 
andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen 
gegeven door Love For Salsa; 
8.2 Love For Salsa stelt zich niet aansprakelijk voor enig 
lichamelijk letsel dat wordt toegedaan tijdens de lessen verzorgd door 
Love For Salsa. De docenten geven op een verantwoorde, goed 
opgebouwde en onderbouwde manier les, waardoor er alles aan wordt 
gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken; 

 

9. Portretrecht 
9.1 Tijdens evenementen en lessen kunnen er foto en filmopnames worden gemaakt. Deze 

plaatsen kunnen door ons gebruikt worden voor promotie doeleinden op onze sociale media 

en op onze website. Door deel te nemen aan onze lessen of evenementen ga je hiermee 

akkoord. 
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