Zumba Svetla – Algemene voorwaarden
Verantwoordelijkheid
• Deelname aan de lessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
• Elke deelnemer verklaart in normale lichamelijke gezondheid te zijn, geschikt om de sport te
beoefenen. Bij twijfel dient U uw dokter te raadplegen. Het is verplicht bestaande letsels of medische
problemen te melden voor aanvang van de les.
• De deelnemer verklaart de lesgever te ontheffen van elke aansprakelijkheid/vordering tot
schadevergoeding naar aanleiding van de door hem/haar gevolgde activiteit.
• Zumba Svetla kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke en/of materiële schade
• Zumba Svetla kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal.
Verzekering
Je bent niet automatisch verzekerd bij onze lessen!
• Ben je graag verzekerd tijdens onze lessen? Dan kan je een verzekering afsluiten voor 10€ per jaar
(altijd van 1/10 tot 30/9). Je bent dan verzekerd voor lichamelijke ongevallen en schade aan derden
tijdens de les.
• Kies je ervoor om je niet via Zumba Svetla te verzekeren dan kan je enkel terugvallen op je eigen
verzekeringen (lichamelijke ongevallen, hospitalisatie, ziekteverzekering, familiale voor schade aan
derden). In geen enkel geval kunnen de medewerkers van Zumba Svetla verantwoordelijk gesteld
worden voor ongevallen.
• Schade veroorzaakt aan kleding, uurwerken en andere persoonlijke bezittingen of schade ten
gevolge van verlies of diefstal zijn niet gedekt door deze optionele verzekering.
Inschrijven en betalen
• Inschrijvingen voor een bepaalde lessenreeks (Aqua Zumba of Zumba Kids) of aankoop
beurtenkaart (Zumba), kunnen later niet meer ingewisseld worden naar een ander type lessenreeks
of beurtenkaart.
• Hoe sneller u zich inschrijft, hoe beter. Voor de meeste cursussen is het aantal plaatsen beperkt.
• De lessen starten enkel als er voldoende inschrijvingen zijn. Uw inschrijving is definitief na betaling
en bevestiging. Schrijf dus tijdig in!
Annulaties – terugbetaling
• Beurtenkaarten/reeks deelname zijn strikt persoonlijk voor Zumba Svetla-deelnemers en beperkt
(in tijd) geldig. Er is geen mogelijkheid tot verlenging van de geldigheidsdatum en de
kaarten/inschrijvingen zijn noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaalbaar.
• Voor niet of gedeeltelijk gebruikte verlopen beurtenkaarten, of het stopzetten van reeksen wordt
nooit een terugbetaling voorzien.
• Ook als de les door omstandigheden (bv. tijdelijke sluiting infrastructuur) elders plaatsvindt, of
lessen worden uitgesteld of door overmacht afgelast, wordt het lesgeld niet terugbetaald. Zumba
Svetla zal steeds trachten een alternatief te voorzien als de les niet op de oorspronkelijke locatie(s)
kan doorgaan.

Proeflessen
• Tijdens de zomermaanden hebben we steeds een uitgebreid rooster gratis sessies. Om die reden
bieden we geen gratis proeflessen aan tussen september en juli. Je kan wel een enkele les volgen en
hoeft dus niet onmiddellijk een beurtenkaart te kopen. Volg ons via sociale media om op de hoogte
te blijven.
Algemene regels voor sporthallen en zwembaden
• In het zwembad moet u lange haren bijeenbinden en aansluitende zwemkledij dragen (badpak of
zwembroek). Losse zwemshorts zijn niet toegestaan in de stedelijke zwembaden. In alle stedelijke
zwembaden is zwemkledij te koop die voldoet aan alle voorwaarden voor Antwerpse zwembaden
• In de sporthal sport u met propere zaalsportschoenen die geen strepen achterlaten en niet buiten
gedragen zijn. Waterflesjes mogen niet op de sportmatten geplaatst worden
• Sessies voor Zumba, worden op diverse locaties georganiseerd. De locatie en haar faciliteiten zijn
vaak ook onderworpen aan een plaatsgebonden reglement. Onze deelnemers worden steeds geacht
eveneens de locatie-gebonden reglementen te respecteren.
Foto's & video’s
• Tijdens de lessen van Zumba Svetla worden regelmatig foto’s en video’s genomen van de
activiteiten. Deze foto’s & video’s dienen voor de lay-out van affiches, folders of andere
communicatiemiddelen van Zumba Svetla. Alle rechten over deze opnames op locatie en binnen het
kader van de sportactiviteit behoren aan Zumba Svetla, en deelnemers doen afstand van hun
portretrecht.
Deelnemers verklaren zich akkoord met elk van deze algemene voorwaarden.

Zumba Svetla
GSM coordinator: 0474/87.77.77
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Zumba Svetla is een erkende sportclub van Stad Antwerpen

