ALGEMENE VOORWAARDEN GHENTSTAND

Inschrijving
1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Inschrijven voor een les kan online via Facebook/Instagram of door te mailen naar
info@ghentstand.be.
3. Bij het inschrijven voor het lessenpaket/beurtenkaart/losse les/workshop gaat men akkoord met de
algemen voorwaarden van Ghentstand.
4. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of voogd zelfstandig bij
Ghentstand inschrijven. Ouder(s)/voogd, die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te
allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene
voorwaarden.
5. Betaling van het inschrijvingsgeld (reeks/beurtenkaart) dient voor aanvang van de les te
geschieden.
6. Betaling van een losse eenmalige les dient ten laatste diezelfde dag in orde gebracht te worden
via overschrijving. Men wordt verwacht dit met een bewijs mee te brengen naar de les.
7. Betaling is definitief. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook niet langer les kan volgen,
is er geen terugbetaling van het lesgeld onder welke vorm ook.
8. Lessen kunnen niet overgedragen worden naar een ander moment of volgend seizoen. De
beurtenkaarten zijn geldig voor 1 seizoen. Het lessenpaket ook.
9. Ghentstand is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de les te verwijderen en blijvend de
toegang tot lessen van Ghentstand te ontzeggen.
10. Ghentstand mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer
gedacht worden aan te weinig deelnemers, (langdurige) ziekte en andere overmacht situaties.
11. Ghentstand is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lestijden, tarieven, huisregels en
voorwaarden aan te brengen.

Aansprakelijkheid
1. Ghentstand is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke
eigendommen in de ruimte waar de les doorgaat.
2. Raadpleeg eerst je huisarts indien je gezondheid eventueel beperkingen of bijzonderheden met
zich meebrengt. Meld bijzonderheden steeds aan de lesgever.
3. Bezoek aan lessen bij Ghentstand zijn geheel op eigen risico. Ghentstand is in geen geval
verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge
van een les, open inloop, workshop, activiteit, etc.
4. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaar je Ghentstand voor iedere
aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar
aanwezigheid in de lessen ten gevolge van jouw handelen of nalaten.
5. Het is derhalve verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel
aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is de cursist een vergoeding verschuldigd aan
Ghentstand van €500,00 euro per overtreding
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Beeldmateriaal
1. Je geeft Ghentstand toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen,
deelnemers of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele
doeleinden. Je kan ter plekke aan de docent of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd
wenst te worden, als je foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de studio mogen
worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
2. De bij Ghentstand gemaakte foto’s, en foto’s die op de website of social mediapagina’s van de
Ghentstand staan, zijn eigendom van Ghentstand en uitsluitend voor privégebruik bestemd. Deze
foto’s/ beeldmateriaal mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend, tenzij
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

