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Algemene voorwaarden
1. Algemene regels
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die
Badabounce sluit met derden en op werkzaamheden, die zij uitvoert, of die onder haar
verantwoordelijkheid uitgevoerd worden.
1.2 Badabounce heeft het recht met opgave van redenen de toegang tot de door
Badabounce gehuurde leslocatie te ontzeggen, of personen uit de les te verwijderen.
1.3 Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van Badabounce of de
door Badabounce gehuurde zaken, zullen te allen tijde op de veroorzaker verhaald
worden.
1.4 Men mag de opgedragen kennis tijdens de lessen niet zonder toestemming overdragen
aan buitenstaanders of in schrift verspreiden.
2. Inschrijving/uitschrijving en betalingen
2.1 Bij inschrijving dient € 10,- inschrijfgeld contant te worden voldaan.
2.2 De contributie kan alleen per maand via automatische incasso worden betaald.
2.3 Het lesgeld is berekend op 40 lesweken; dit houdt in dat er ook in de vakanties
automatisch wordt geïncasseerd met uitzondering van de zes weken zomervakantie.
2.4 Badabounce mag per lesjaar maximaal 2 lesdagen per groep vanwege ziekte laten
vervallen zonder dat hiervoor restitutie van lesgeld wordt verstrekt.
2.5 Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand.
Voor de laatste dag van de maand dient de opzegging schriftelijk binnen te zijn bij
Badabounce.
2.6 Alleen bij langdurige ziekte, zwangerschap en blessures kan men in overleg met
Badabounce restitutie van het lesgeld krijgen. Afwezigheid dient dan wel direct te
worden gemeld.
2.7 Badabounce is gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn te vorderen.
3. Aansprakelijkheid
3.1 Het betreden van de leslocatie van Badabounce en het deelnemen aan de lessen of
andere activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico van de leerling.
3.2 Badabounce is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge
van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen Badabounce of
als gevolg van het verblijf op de leslocatie van Badabounce.
3.3 Badabounce kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of
beschadigde zaken.
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