HUISREGLEMENT EN ALGEMENE
VOORWAARDEN
Zumba Temse, Zumba Waasmunster en Zumba Sint-Amands (samen Bootie Camp)
streven naar een warme welkom en een leuk groepsgevoel.
Volgende regels zijn van toepassing en dienen ten allen tijde nageleefd te worden.
Algemeen:
o

Wij verwachten een respectvolle, beleefde en verantwoordelijke houding tov elkaar.

o

Indien wij merken dat u hieraan niet voldoet kan u toegang tot onze lessen geweigerd
worden.

Lessen:
o

Wees op tijd voor elke les.

o

Ben je te vroeg, geen probleem, wacht dan even buiten de zaal, maar gelieve de les
niet te storen die nog bezig is terwijl u wacht.

o

Het betreden van de dansvloer is enkel voor mensen die hebben betaald. Dit is in
vorm van een losse les of 10 beurtenkaart.

o

Voor sommige lessen dient men zich in te schrijven (Jump4Joy, JumpCamp) omwille
van de beperkte materialen. Je kan je gratis uitschrijven voor onze lessen tot 24u voor
de les start. Dit kan via onze website. Voor dringende gevallen kan je ons altijd
contacteren via Facebook of telefoon (0485/627669) en dan schrijven wij jou uit.
Mensen die niet komen opdagen (no-shows) krijgen eerst een waarschuwingsbericht
en bij de 2de no-show wordt er een vergoeding aangerekend van 1 lesbeurt.

o

Wanneer u toch minder dan 24u voor de les annuleert (of no-show), wordt het
lesgeld niet doorgerekend indien u een geldig en recent doktersattest kan voorleggen.

o

Indien er niet genoeg deelnemers zijn voor een les (of er kan geen vervanging
gevonden worden voor een zieke lesgever) dan wordt deze afgezegd. Geef daarom
altijd uw e-mailadres aan ons door. Indien er last-minute wijzigingen zijn wordt u op
de hoogte gehouden via een sms (geef daarom ook uw gsm nummer door).

Losse les of onze 10 beurtenkaart:
o

Een kaart is geldig vanaf de datum van aankoop tot 6 maanden na deze datum. Deze
is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.

o

Lesgelden worden niet terugbetaald. Een uitzondering hierop zijn ernstige letsels,
hiervoor dient u ons een geldig en recent doktersattest mee te brengen.

o

Indien u opteert voor een kaart krijgt u een pasje dat op uw naam staat. U gaat met
uw inschrijving ook akkoord met ons huisreglement. Een inzage van het reglement
kan op iedere locatie (Temse: op kast aan ingang, Waasmunster: witte inkomdeur,
Sint-Amands: op kast met muziekinstallatie).

o

Lessenroosters kunnen door omstandigheden ten alle tijden worden veranderd.
(vraag en aanbod )
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Gebruik van danszaal en zitruimte:
o

Op de dansvloer wordt er niet gegeten.

o

De zaal is geen speelruimte voor kinderen, enkel kinderen die les volgen begeven zich
op de dansvloer.

o

U dient met propere sportschoenen (geen zwarte zool aub) de dansvloer te betreden.

o

Aangerichte vernielingen zullen worden aangerekend.

o

Filmen met gsm of andere apparatuur is niet toegestaan tijdens de lessen,
uitzondering hiervan zijn optredens of opendeurdagen.

o

Wij maken af en toe foto’s en filmpjes als promotiemateriaal. Indien u niet akkoord
bent met het gebruik van dit materiaal, dient u ons dit schriftelijk te laten weten.

Vakantieperiodes:
o

Tijdens vakantieperiodes gaan de lessen gewoon door behalve op feest- en
brugdagen.

o

Jaarlijks verlof wordt vermeld op onze website. Dit is telkens in juli.

Aansprakelijkheid:
o

Zumba Temse, Zumba Waasmunster en Zumba Sint-Amands (Bootie Camp) is niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

o

De lessen worden steeds gevolgd op eigen risico.

o

Bijwonen van alle evenementen/opendeurdagen is steeds op eigen risico.

o

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstel van kledij. Ook
andere persoonlijke bezittingen zijn uw verantwoordelijkheid. Mocht je toch iets
verloren zijn, mag je dit altijd aan ons melden.

Waarvoor betaalt u?
o

25% voor de ingebruikname van de za(a)l(en). (Incl. btw)

o

25% voor het gebruik van materialen, licenties en muziek (Incl. btw )

o

25% aan lidgelden (Incl. btw)

o

25% voor de begeleiding tijdens de les (Incl. btw )
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