
 
Dance Company Salsipuedes, nader te noemen Salsipuedes en cursist komen  
Overeen dat:  

1. De cursist is bij inschrijving op de hoogte van het reglement van Salsipuedes en  

handelt conform dit reglement.  

2. Inschrijving dient zowel door nieuwe als bestaande cursisten schriftelijk te geschieden  

vóór aanvang van het lesseizoen middels het inschrijfformulier op de website. De cursist 

is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een danspartner.  

3. Vanaf de datum van inschrijving bestaat er tussen de cursist en Salsipuedes een  

overeenkomst. Dit houdt in dat Salsipuedes aan de cursist lessen geeft waarvoor de  

cursist als tegenprestatie cursusgeld betaalt.  

4. Vanaf de datum van inschrijving is de cursist lesgeld verschuldigd, die hij/zij bij  

vooruitbetaling dient te voldoen. De verplichting tot het betalen van het lesgeld loopt  

door tot het einde van het betreffende cursusseizoen. Indien het lesgeld niet vóór  

aanvang van de 1e les is voldaan, is Salsipuedes gerechtigd, u 20 euro  

administratiekosten in rekening te brengen. Tevens is Salsipuedes gerechtigd bij  

langdurig uitblijven van het betalen van het lesgeld, de cursist de toegang tot de lessen  

te weigeren. Voor achterstallige betalingen (m.a.w. betaling na volgen van je eerste les)  

brengen wij 20 euro administratiekosten in rekening (welke reden dan ook). U kunt uw  

inschrijving uiterlijk een week voor aanvang van de cursus annuleren. U ontvangt dan  

het betaalde lesgeld minus 20,- euro annuleringskosten retour per bank.  

5. Het lesgeld bedraagt voor 1 cursus van 10 lessen voor volwassenen € 110. Cursisten  

tot 21 jaar oud, krijgen een korting van € 5,- na overleg van een kopie van een geldig  

identiteitsbewijs. Indien u in één cursusseizoen meerdere cursussen “salsa” wilt volgen,  

betaalt u:  

1e Salsa cursus 110 Euro (10 weken)  

2e Salsa cursus 95 Euro (10 weken)  

3e Salsa cursus 65 Euro (10 weken)  

Voor de specialisatiecursussen zoals, Ladies Styling, Bachata, Mambo on2, Menstyling, 

Kizomba moet men het volledige specialisatiecursus geld betalen.  

Bij aanbiedingen voor aanvang van de cursus gelden de aanbiedingsprijzen.  

6. Als bewijs van inschrijving en betaling ontvangt u een E-mail als bewijs inschrijving. 

Deze dient u bij controle eerste lesdag laten zien.  

7. Wanneer u de cursus later start of voortijdig afbreekt, bent u het volledige lesgeld  

verschuldigd. Gemiste lesuren kunnen gedurende hetzelfde seizoen worden ingehaald.  

Lesgeld wordt niet gerestitueerd. Minder lesgeld betalen door niet kunnen deelnemen aan  

cursusdagen door feestdagen of vakanties in het algemeen, is dan ook uitgesloten.  

Inhaallessen zijn dan wel mogelijk. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval,  

verhuizing, sterfgeval, andere baan e.d. vrijwaart u niet van de verplichting het volledige 

lesgeld te betalen.  

U hebt dus geen recht op restitutie van het lesgeld ivm abrupt stoppen van de lessen ivm  

vakanties, ziekte, sterfgeval, relatie verbreking of dergelijke. Het restant van de gemiste 

lessen kan niet worden meegenomen of doorgeschoven worden naar de volgende cursus.  

8. De lessen worden in principe gegeven door de Salsipuedes team. Salsipuedes  

is gerechtigd de lessen door een ander dan de vaste leraren te laten verzorgen.  

9. Salsipuedes huurt diverse locaties om de salsalessen te verzorgen. Salsipuedes heeft  

het recht om de lessen op een bepaalde lesdag niet door te laten gaan en op een andere  

te bepalen datum te laten plaatsvinden.  

10. Indien de cursist zijn les niet kan volgen op de door hem/haar doorgegeven dag,  

mag de les worden ingehaald binnen dezelfde cursus, op een andere dag. Salsipuedes  

biedt een universeel lesprogramma. Soms kan het voorkomen dat sommigen lessen niet  

identiek zijn. De docent(e) past immers zijn/haar programma aan, aan het niveau van de  

groep.  

11. Salsipuedes is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of ongevallen die  

tijdens de les mochten ontstaan.  

12. De cursist is verantwoordelijk voor alle aan hem/haar toebehorende eigendommen.  

Bij verlies of beschadiging daarvan, door welke oorzaak dan ook, vrijwaart Salsipuedes  



zich van alle aanspraken. Verlies of schade toegebracht aan eigendommen van  

Salsipuedes door toedoen van een cursist, wordt op hem/haar verhaald.  

13. Overmatig drankgebruik tijdens lessen en feesten wordt niet getolereerd. Wij zijn  

gerechtigd, indien wij van mening zijn dat u de lessen en het feest hierdoor verstoord, u  

de toegang tot de zaal te ontzeggen. Drugsgebruik voor en tijdens onze activiteiten is  

verboden!  

14. U wordt als cursist geacht te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. Gebruik  

dus deodorant en neem een handdoek mee bij te veel transpiratie.  

15. Bij een teveel aan heren\dames die voor een bepaalde cursus hebben betaald, moet  

de invallende heer die niet heeft betaald voor dat lesniveau plaatsmaken voor de  

betalende heer\dame. Wil je vast dansen als assistent met een heer\damen dient men 

een assistentenpas te kopen a €50,-. Echter mag men alleen assisteren als je nog 

betalende lid bent van de dansschool en de cursus al 2 seizoenen eerder volledig hebt 

gevolgd. Anders wordt het als herhalingscursus gezien en dient men de reguliere lesgeld 

te betalen.  

16. Cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een danspartner. Salsipuedes  

bemiddelt en doet haar uiterste best, maar is niet verantwoordelijk voor het regelen van  

een danspartner.  

17. Het is niet toegestaan om (video)opnames e.d. te maken tijdens de lessen of  

feesten, tenzij er nadrukkelijke toestemming is van de docent.  

18. Inschrijvingen via Internet worden binnen 5 werkdagen bevestigd door middel van  

een e-mail. In de mail staan verder instructies/opties voor betaling van het cursusgeld.  

19. Alle wijzigingen op dit reglement zijn voorbehouden. Het reglement is te allen tijde  

op te vragen.  

Laatste versie 2022: http://www.salsadansen.nl/reglement2023.pdf 


