Algemene voorwaarden Daya Dance
Datum laatste aanpassing: 28 juni 2021

Als je deelneemt aan de workshops of cursussen van Daya Dance ga je
akkoord met de Algemene Voorwaarden:

1. De inschrijving voor een workshop of cursus geschiedt via een mail naar
info@dayadance.nl of door het invullen van het contactformulier op de
website. Het is ook mogelijk middels het invullen en overhandigen van een
volledig ingevuld inschrijvingsformulier aan Daya Dance op locatie.
Daarnaast is het voor sommige workshops ook mogelijk een ticket te
kopen. Dan gelden de voorwaarden van de ticketprovider.
2. Deelnemers ontvangen een korting bij inschrijving met TWEE mensen
tegelijk. Voorwaarde is dat er tegelijk ingeschreven wordt. Verhindering of
annulering van 1 van de 2 deelnemers betekent dat de korting voor de
overgebleven deelnemer komt te vervallen en het normale bedrag voor de
workshop/cursus wordt betaald. De korting is niet overdraagbaar aan
andere deelnemers die al eerder zijn ingeschreven. De korting is niet
geldig in combinatie met andere kortingsaanbiedingen.
3. Alle trainingen/workshops worden gehouden onder voorbehoud van
voldoende deelname.
4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van
binnenkomst en betaling. Inschrijving is definitief na ontvangst van de
(aan-)betaling op het rekeningnummer van Daya Dance.

Annuleringsvoorwaarden
5. Annulering van aanmelding is tot 2 weken voor aanvang van de
workshop/cursus mogelijk waarbij € 10,00 administratiekosten in rekening
gebracht worden. Daarna is 50% van de totale som verschuldigd en bij
annulering binnen een week voor aanvang is het gehele bedrag
verschuldigd. Tussentijdse absentie of beëindiging van de
workshop/cursus geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of
vermindering van het betaalde bedrag.
6. In geval van annulering van de workshop/cursus door Daya Dance wordt
door Daya Dance het betaalde bedrag volledig teruggestort.
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Eigen risico en Aansprakelijkheid
7. Het deelnemen aan de workshops/cursussen is geheel voor eigen risico
van de deelnemer. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist
geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
Daya Dance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke
blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect
in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen
letsel van de cursist door derden.
Daya Dance kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade aan eigendommen op de cursus locaties. De eigenaar
van de dansaccommodatie, noch de facilitator stelt zich aansprakelijk voor
diefstal of verlies van kostbare eigendommen.
Daya Dance behoudt zich het recht voor deelname aan de lessen te
weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
Persoonsgegevens
8. Daya Dance verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het
bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Daya Dance gaat zorgvuldig met
deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij
altijd aan het bepaalde in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Daya Dance gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens
ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van
Daya Dance en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, de agenda of
locatie. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van
communicatie van Daya Dance, kan dat schriftelijk worden medegedeeld
via e-mail aan: info@dayadance.nl. De deelnemer is er van op de hoogte
dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Daya
Dance gebruik kan worden gemaakt.
Daya Dance geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
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