
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  
ESTILO LATINO DANCE EN FITNESS  
 
PROEFLES 
Om iedereen vrijblijvend kennis te kunnen laten maken met 
Estilo Latino Dance en Fitness kunnen geïnteresseerden in de 
lessen van Estilo Latino Dance en Fitness, geheel vrijblijvend 
deelnemen aan een proefles. Deze proefles kost in principe 
€7,50, maar mocht men na de proefles interesse hebben om 
zich meteen in te schrijven, dan is de proefles gratis! Voor een 
proefles wordt men verzocht van te voren voor een afspraak 
te maken via email info@estilolatino.nl of via 06-42927064 
 
INSCHRIJVEN 
Cursisten betalen eenmalig inschrijfgeld van €10.00 voor 
administratie kosten van Estilo Latino Dance en Fitness. Deze 
eenmalig inschrijfkosten worden verrekend bij de 1e kwartaal 
contributie. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de 
website of via het inschrijfformulier welke meegegeven is 
door de docent. Dit formulier dient volledig ingevuld en 
ondertekend te worden en kan vervolgens ingeleverd worden 
of per email verzonden worden naar soniaestilolatino@hot 
mail.com. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld 
verschuldigd. De cursist ontvangt een bevestiging van 
inschrijving via email met daar in de bankrekening van Estilo 
Latino Dance en Fitness waar de betaling naar dient te 
geschieden. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang 
van de eerste les te geschieden tenzij Estilo Latino Dance en 
Fitness schriftelijk een andere termijn met de cursist is 
overeengekomen. Door inschrijving voor een cursus gaat de 
cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden van Estilo 
Latino Dance en Fitness en is hij  gehouden deze volledig na 
te leven. Let op: Personen tot 18 jaar dienen het formulier te 
ondertekenen door een wettelijke vertegenwoordiger.  
 
BETALING 
De cursist dient de lessen vooraf te betalen per kwartaal. De 
kwartaal termijnen zijn:  

• 1e kwartaal : januari-februari-maart 

• 2e kwartaal : april-mei-juni 

• 3e kwartaal : juli-augustus-september 

• 4e kwartaal : oktober-november-december 
Het lesgeld dient voor de 4de dag van de eerste maand van het 
betreffende kwartaal betaald te worden. Bijvoorbeeld: voor 4 
januari dient de betaling voor het 1e kwartaal overgemaakt te 
zijn. Bij niet tijdige betalingen dient men €5 te voldoen. 
Zonder tijdige betaling heeft men geen recht op deelname 
aan de lessen. Bij afwezigheid wordt geen geld terugbetaald. 
Eenmaal betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd. Het 
bankrekeningnummer van Estilo Latino Dance en Fitness is  
NL07RABO0334537894 
 
OPZEGGEN 
Opzegging geschiedt middels een e-mail naar Estilo Latino 
Dance en Fitness via soniaestilolatino@hotmail.com. Na 
ontvangst van deze opzegging, krijgt de cursist een bewijs van 
de opzegging per email terug. Zonder bevestiging van de 
opzegging zal het abonnement, net als normaal, verlengd 
worden. Opzeggingen kunnen alleen geschieden per het 
einde van één kwartaal (minimaal een maand van te voor). 
Dus opzeggingen kunnen alleen ingaan op:  

• 1 Januari (e-mail sturen voor 1 December),  

• 1 April (e-mail sturen voor 1 Maart),  

• 1 Juli (e-mail sturen voor 1 Juni) of  

• 1 Oktober (e-mail sturen voor 1 September).  

AANSPRAKELIJK 
Estilo Latino Dance en Fitness aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor het zoek raken van persoonlijke 
eigendommen van leerlingen of blessures en verwondingen, 
van welke aard ook, ontstaan tijdens de lessen. Deelname aan 
de lessen en verblijf in Hall of Fame geschiedt geheel voor 
eigen risico. Neem geen waardevolle spullen mee 
 
GEEN RECLAME 
Het is niet toegestaan om tijdens de les van Estilo Latino 
Dance en Fitness of het terrein van Hall of Fame reclame te 
maken voor producten dan wel diensten. Reclame voor lessen 
of groepsactiviteiten zijn alleen toegestaan na overleg en 
toestemming van de docent. 
 
PRIVACY 
Inschrijfgegevens van de cursisten worden uitsluitend 
gebruikt voor administratieve doeleinden. De verstrekte 
gegevens worden niet aan derden overgedragen zonder 
persoonlijke toestemming van de cursist. 
 
DE LESSEN 
Is het niet toegestaan zelf video’s of foto’s te maken tijdens 
de les. Eventuele foto’s c.q. filmpjes van cursisten bij de 
lessen, optredens en activiteiten kunnen gebruik worden voor 
promotiemateriaal voor op social media en website, geplaatst 
door Sonia Rosales eigenaar van Estilo Latino Dance en 
Fitness. Cursisten gaan hiermee akkoord en kunnen de foto’s 
terugvinden op de Facebookpagina en website van Estilo 
Latino Dance en Fitness.  
De tariefstelling en de leerstof van de cursisten zijn uitsluitend 
afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is cursisten tevens ten 
strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop 
van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. 
Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) 
cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal € 
350,- per overtreding aan de eigenaar Sonia Rosales van Estilo 
Latino Dance en Fitness onverlet een verdere schadeclaim van 
de lessen van Sonia Rosales en/of derden op eventuele 
inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële 
activiteiten. 
 
RESPECT 
Hall of Fame is een instelling met huisregels. Dronkenschap en 
ruzies tijden de les of op het terrein van Hall of Fame worden 
niet geaccepteerd. Feedback is altijd welkom, maar wel graag 
met respect. De cursist dient eenieder met respect te 
behandelen. Het niet respectvol omgaan met anderen kan 
onmiddellijke royering tot gevolg hebben. Onderlinge ruzies 
worden niet in de groep uitgevochten tijdens de les. Als 
cursisten zich niet aan de regels houden, dan heeft Estilo 
Latino Dance en Fitness het recht om de cursisten de toegang 
tot de les te weigeren. 
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HUISREGELS 
ESTILO LATINO DANCE EN FITNESS  
 
1. Estilo Latino Dance en Fitness lessen worden gegeven in 
de Gymzaal van Hall of Fame, te Tilburg. 
 
2. Toegang tot de Gymzaal van Hall of Fame is alleen 
toegestaan voor leerlingen van Estilo Latino Dance en 
Fitness. Indien de cursist een geïnteresseerde wil 
meebrengen kan dat, maar alleen na overleg met de docent. 
 
3. Het is niet toegestaan voor ouders, bekenden of 
onbekenden om tijdens de lessen in de zaal te komen en 
naar de lessen te kijken. Uitsluitend in nader overleg met de 
docent worden hierop uitzonderingen gemaakt (bijvoorbeeld 
voor proeflessen van kleine kinderen) 
 
4. Bezoekers/ouders die cursisten komen ophalen dienen 
aan de bar te wachten totdat de les is afgelopen. 
 
5. Parkeren van auto’s dient te geschieden in de daartoe 
aangegeven parkeervakken; fietsen deugdelijk afgesloten in 
de fietsenrekken. Indien de fietsenrekken vol zijn, de overige 
fietsen netjes, veilig en deugdelijk afgesloten wegzetten, 
zodat ze geen schade kunnen aanrichten voor anderen (bijv. 
tegen auto’s aanvallen). 
 
6. Wij verzoeken iedereen vriendelijk om op tijd in de les 
aanwezig te zijn. Voor de les dient de cursist zich bij de 
docent te melden.  
 
7. Om de rust tijdens de lessen te garanderen, zijn de deuren 
gesloten en vragen wij de cursisten om hun mobiele 
telefoons uit te schakelen of hiervan het geluid uit te zetten.  
 
8. Tijdens de les is het gebruik van een mobiele telefoon 
NIET toegestaan. 
 
9. Geen kauwgom tijdens de lessen. 
 
10. Estilo Latino Dance en Fitness aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor diefstal van persoonlijke 
eigendommen. Cursisten/ bezoekers zijn zelf 
verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen. Neem 
dus ook geen waardevolle spullen mee tijdens de lessen. 
 
11. Benodigdheden: 

• Sportkleding (geen spijkerbroeken, lange 
oorbellen, horloges e.d.) 

• Flesje water (geen pakjes drinken/limonade) 

• Handdoek  

• En het belangrijkste: zin om te dansen! 
 
12. Flesje water mag alleen in de ruimte waar de lessen van 
Estilo Latino Dance en Fitness worden gegeven, genuttigd 
worden. 
 
13. Het is verboden rond te rennen en/of te schreeuwen en 
gillen in de ruimtes. Houd het rustig. 
 
14. Omkleden dient uitsluitend te geschieden in de 
kleedkamer en niet in andere ruimtes van Hall of Fame. 
 

15. De ruimte dient netjes achtergelaten te worden. Laat 
geen rommel achter (lege flesjes, papiertjes e.d.).  
 
16. De les bestaat uit een warming up, choreografie en een 
cooling down. Belangrijk is dat tijdens de cooling down 
iedereen tot rust komt. Het is dan ook noodzakelijk dat 
iedereen hieraan meewerkt.  
 
17. Administratieve vragen/wijzigingen of 
vragen/opmerkingen over de lessen kunnen via de mail 
info@estilolatino.nl gesteld/doorgeven worden. 
 
18. Alle cursisten dienen zich te houden aan de regels van de 
Hall of Fame. Hall of Fame is tijdens feestdagen en 
schoolvakanties gesloten. De cursist krijgt een vakantie 
rooster.  
 
19. Is het niet toegestaan video’s of foto’s te maken tijdens 
de les.  
 
20. Eventuele foto’s c.q. filmpjes van cursisten bij de lessen, 
optredens en activiteiten kunnen gebruik worden voor 
promotiemateriaal op social media geplaatst worden door 
Sonia Rosales eigenaar van Estilo Latino Dance en Fitness. De 
cursisten gaan hiermee akkoord. Jullie kunnen de foto’s zien 
via facebook en/of website: Estilo Latino Dance en Fitness. 
 
21. De tariefstelling en de leerstof van de cursisten zijn 
uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is cursisten 
tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of 
na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan 
te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de 
(voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van 
minimaal € 350,- per overtreding aan de eigenaar Sonia 
Rosales van Estilo Latino Dance en Fitness onverlet een 
verdere schadeclaim van de lessen van Sonia Rosales en/of 
derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van 
genoemde commerciële activiteiten. 
 
22. Estilo Latino Dance en Fitness aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor ongelukken en of schade (zowel 
lichamelijk als materieel) veroorzaakt door deelname aan de 
lessen van Estilo Latino Dance en Fitness of verblijf op locatie 
Hall of Fame.  
 
23. In enig geval, waarin de Algemene Voorwaarden en/of de 
huisregels van Estilo Latino Dance en Fitness niet (afdoende) 
voorzien, zal Estilo Latino Dance en Fitness een beslissing 
nemen. 
 


