Algemene voorwaarden Amanné
Amanné kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel ontstaan
tijdens of ten gevolge van de lessen.
Deze Algemene Voorwaarden gelden zolang u cursussen volgt bij Amanné u stemt ieder seizoen in
met deze voorwaarden en de eventuele aanpassingen hierop.
Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist/deelnemer onverkort akkoord met
deze algemene voorwaarden

Inschrijving
Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Na inschrijving bent u verplicht tot betaling van het verschuldigde lesgeld voor de cursus waarvoor u
zich heeft ingeschreven. Het verschuldigde tarief kunt u vinden onder het kopje tarieven op de
website van Amanné.
Inschrijving geldt voor de duur van éen seizoen, zonder opzeggingstermijn.
Minderjarigen mogen zich niet inschrijven zonder toestemming van ouder(s)/voogd.
Als u zich afmeldt, dan gaat dit niet van de prijs af. Dit is een vaste prijs per seizoen.
Indien de les onverhoopt komt te vervallen, zal de docente proberen iedereen tijdig in te lichten.
Amanné maakt foto-, video- en geluidsopnames van lessen, cursussen, workshops, optredens en
activiteiten, deze kunnen worden ingezet als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en
promotiedoeleinden. De toestemming hiervoor vind je bij het inschrijfformulier.
Amanné heeft het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen
Overmacht
Bij sprake van overmacht behoudt Amanné het recht om lessen/workshops te annuleren. Overmacht
bestaat indien de voortgang van lessen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhindert
door omstandigheden buiten de wil van de dansschool zoals: weersomstandigheden, pandemie,
staking, gezondheid en vervoerproblemen. In dit geval is er geen sprake van restitutie.

Privacy
Uw persoonlijke gegevens, worden gebruikt voor de lesadministratie van Amanné. Uw e-mailadres
en telefoonnummer worden gebruikt om u te informeren over de lessen. Deze gegevens zal Amanné
niet doorgeven aan derden. U heeft te allen tijde recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw
gegevens.
Het is niet toegestaan om tijdens de lessen foto’s of video’s te maken. Dit mag uitsluitend met
toestemming van de docent en medecursisten .Er wordt door Amanné zorgvuldig omgegaan met uw
privacy. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u contact opnemen met Amanné

