
HUISREGLEMENT  
Enkele regels: 

• Dansers komen op tijd zodat de les niet verstoord wordt. 
• Koekjes, snoep, chips, enzovoort zijn niet toegelaten op de dansvloer. 
• Als er nog een andere les bezig is, wacht je buiten onder het afdak of in de hal (deze regel 

geldt enkel tijdens corona). 
• Als je binnen komt wanneer er een andere les bezig is, ben je stil en ga je aan één van de 

vrije tafels zitten. 
• Privacywetgeving: foto’s en/of filmpjes maken is niet toegestaan! Enkel de lesgever heeft 

hier het recht toe.  
• Trek gepaste kleding aan om te komen dansen (strakke jeansbroeken en korte rokjes zijn 

niet handig om in te bewegen). 
• Verwittig wanneer je afwezig zal zijn.  
• Wanneer je in de cafetaria zit, houd dan rekening met de dansers op de dansvloer en 

spreek op fluistertoon met elkaar. 
• GSM staat op stil (zowel die van de dansers als van de familieleden die mee binnen komen 

en in de cafetaria blijven zitten). Wanneer je gebeld wordt, stap dan even naar buiten om 
op te nemen. 

• Binnen wordt er niet gerookt.  
• Je brengt geen eigen drank mee naar de les.  
• Je doet andere schoenen aan voor op de dansvloer en draagt geen kousen sinds dit ervoor 

zorgt dat de vloer te glad wordt. 
• Het midden van de parking voor de ingangsdeur moet vrij blijven evenals de links gelegen 

toegang naar de nooddeur, voor de eventuele hulpdiensten. 
• Tijdens het optreden draagt iedereen een hoodie of t-shirt van de dansschool. Deze kunnen 

aangekocht worden in het begin van het jaar en na Kerst.  
• Wanneer een lesgevers ziek is of er niet kan zijn omwille van persoonlijke redenen, wordt 

er in eerste instantie naar vervanging gezocht zodat de les toch kan doorgaan. In het geval 
dat er geen vervanging mogelijk is, wordt de les verplaatst naar een ander moment.  

• Lesgeld wordt niet zomaar terugbetaald. Enkel bij langdurige ziekte of blessure kan het 
lesgeld teruggevorderd worden in de vorm van een tegoedbon. Dit alleen wanneer er een 
geldig doktersattest kan voorgelegd worden.  

• Bij te weinig inschrijvingen voor een les, wordt de les afgelast. U krijgt het geld van deze les 
dan terug.  

• Foto’s van u of uw kind kunnen gebruikt worden op sociale media of op de website. Dit 
staat bij iedereen op het inschrijvingsformulier.  

 


