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Algemene voorwaarden poleDENZZcamp 

Artikel 1: Aanmelding poleDENZZcamp en betalingsvoorwaarden 
a. Aanmelding voor het poleDENZZcamp geschied door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te
verzenden. Zodra de inschrijving binnen is, ontvang je een ontvangstbevestiging met de betalingsvoorwaarden.
b. Zodra de betaling van €159,- voor het poleDENZZcamp binnen is, ontvang je een definitieve bevestiging.

c. Wanneer je om welke reden dan ook niet deel kunt nemen aan het poleDENZZcamp dien je dit minimaal 4
weken voor aanvang te melden, dan ontvang je het gehele bedrag retour. Bij annulering minder dan 4 weken
voor aanvang restitueren wij 75%, mits de vrijgekomen plek wordt opgevuld. Wordt de vrijgekomen plek niet
opgevuld dan restitueren wij niet. In uitzonderlijke gevallen kan Denzz hier in overleg anders over beslissen.
d. Wij behouden ons alle rechten voor het PoleDENZZcamp te annuleren bij een tekort aan deelnemers.

Artikel 2: Risico en aansprakelijkheid 
a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een workshop van/bij Denzz is geheel voor eigen
risico van de deelnemer.

b. Denzz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval
of letsel van de deelnemer.

c. Denzz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de

deelnemer.

Artikel 3: Huisregels 
a. De deelnemer leeft de algemene voorwaarden van Denzz na. Deze staan op de website.

Artikel 4: Rechtstoepassing 
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Denzz aangegaan is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Denzz
zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Denzz is gevestigd.

c. Door zijn inschrijving verklaard de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Denzz en La te
accepteren.


