
ALGEMENE VOORWAARDEN SWING-INN TE HEERLEN

 

De deelnemer aan de lessen en activiteiten van DC Swing-inn dient zich te houden aan de aanwijzingen van de bedrijfsleider, dan wel 

de daartoe door de bedrijfsleider aangewezen persoon. In verband met de registratie van de deelnemers dient de deelnemer zich bij 

binnenkomst van Swing-Inn te melden aan de balie. 

De les-, openings- en sluitingstijden worden door de bedrijfsleider van Swing-inn vastgesteld. De deelnemer zal hiermede 

rekening dienen te houden. Met persoonlijke voorkeuren kan niet altijd rekening gehouden worden. 

Bedrijfssluiting tijdens officiële feestdagen en vakanties leiden niet tot vermindering of teruggave van het lesgeld. 

De bedrijfsleider is bevoegd ook tijdens het dansseizoen wijzingen in lestijden aan te brengen. 

Tijdens het bezoek aan Swing-inn mogen geen zelf meegenomen drank of etenswaren worden genuttigd. 

Indien de deelnemer de instructies en/of reglementen overtreedt, heeft Swing-inn het recht de deelnemer verdere toegang 

te ontzeggen zonder teruggave van de betaalde contributie. 

Elke deelnemer zal geheel op eigen risico de lessen en activiteiten van Swing-inn volgen. DC Swing-Inn aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid betreffende enig letsel (schade) tengevolge van een ongeval tijdens voornoemde lessen en activiteiten. 

Swing-Inn aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor beschadiging en diefstal van goederen door derden. 

Na inschrijving verplicht de deelnemer zich tot betaling van de maandelijkse contributie. 

Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 2 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd. 

Bij inschrijving bedraagt het inschrijfgeld € 15,--. 

U betaalt de contributie van de maand van inschrijving en 1 maand vooruit. 

De deelnemer dient binnen de eerste acht dagen van elke maand het maandbedrag te hebben betaald. 

Indien de deelnemer hieraan niet voldoet is hij of zij een boete verschuldigd ad. € 5,--. 

Met betrekking tot de prijzen van de lessen en activiteiten wordt kortheidshalve verwezen naar de tarievenlijst, zoals deze te verkrijgen 

is aan de balie van Swing-inn of te downloaden via onze website, zie rubriek downloads. 

Als een deelnemer niet meer wenst deel te nemen aan de lessen, dient de deelnemer zich schriftelijk af te melden. Dit kan door het 

invullen van een uitschrijfformulier, welk verkrijgbaar is aan de balie, of via onze website link algemeen/uitschrijven. Dit dient uiterlijk 

vier weken voor de eerste van de daarop volgende maand te gebeuren. Hierna krijgt de deelnemer van de instructeur een bewijs van 

afmelding. De deelnemer kan gedurende deze vier weken deelnemen aan de lessen. Voorbeeld: indien een deelnemer met ingang 

van 1 juni niet meer wenst deel te nemen aan de lessen, dient uiterlijk 30 april het uitschrijfformulier bij de instructeur te zijn 

ingeleverd. In de periode van 1 mei tot en met 31 mei kan deelgenomen worden aan de lessen zonder daartoe lesgeld verschuldigd 

te zijn. Bij niet-naleving van het bovenstaande is de deelnemer de volledige contributie verschuldigd en wordt de contributie zonder 

meer opgeëist. 

De deelnemer, die in strijd handelt met hetgeen hiervoor vermeld staat en geen gebruik maakt van de machtiging, dient de contributie 

op eerste verzoek contant te voldoen. Bij niet-betaling wordt de cursist door Swing-inn schriftelijk in de gelegenheid gesteld alsnog tot 

betaling van de contributie over te gaan binnen een door Swing-inn te stellen termijn. Indien de deelnemer wederom niet tot betaling 

overgaat, behoudt Swing-inn zich het recht voor de incasso van de verschuldigde contributie uit handen te geven aan derden. De hiermee 

gepaard gaande kosten zullen vervolgens op de deelnemer worden verhaald. 

Swing-inn zal ten aanzien van het bovenstaande de redelijkheid en billijkheid in acht nemen. 

De contributie kan per betalingstermijn worden aangepast. Een dergelijke aanpassing zal ruim van tevoren worden aangekondigd. 

Bij stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap is de deelnemer de eventuele aangepaste contributie verschuldigd. 

De deelnemer en de wettelijk vertegenwoordiger verklaren door ondertekening van het inschrijfformulier bekend te zijn met 

de bovenstaande algemene voorwaarden van Swing-inn en gaat hiermede akkoord.


