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Huisreglement  
Om het dansplezier van iedereen te garanderen, zijn wij genoodzaakt enkele 
afspraken te maken en verwachten wij dat iedereen deze zal naleven. 
 
 

1. Je als lid inschrijven betekent dat het huisreglement gekend is en 
aanvaard. 

2. Kom tijdig naar de les. 
Als je pas binnenkomt tijdens de opwarming en een deel hiervan mist, zijn 
je spieren niet voldoende opgewarmd voor de rest van de les.  
Dit kan leiden tot kwetsuren. 
Het is ook niet fijn als we bezig zijn, om steeds gestoord te worden door 
anderen die invallen tijdens onze les. 
 
Zaal 

3. Er geldt een algemeen rookverbod in alle danszalen. 
4. Ouders worden niet verwacht in de zaal te blijven tijdens de lessen. 

Enkel in samenspraak met de dansdocent kan er een uitzondering worden 
toegestaan. 

5. De barre of steunstokken in de danszaal aanwezig zijn geen zitplaatsen en 
dienen enkel gebruikt te worden in de context van een dansles of als steun 
bij het oefenen van het evenwicht. 

6. Er wordt geen eten of drank toegestaan in de danszaal.  
Met uitzondering van een flesje water. 

7. Geen kauwgum in de zaal en tijdens de lessen. 
8. Er wordt geen gsm-toestel of smartphone toegestaan in onze lessen. 

Heeft u toch een soortgelijk toestel bij, dan dient deze ten allen tijden 
opgeborgen en in stille toestand in je danstas te zitten. 
De dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade. 
 
Kledij 

9. Je dient steeds passend gekleed te zijn tijdens de danslessen.  
D.w.z. voor: 
  -Videodance:   Losse, makkelijk dansend, sportieve kledij. 
     Blote voeten, sokken of propere  
        meegebrachte sportieve schoenen. 
  -Showdance:   Losse, makkelijk dansend, sportieve kledij. 
     Blote voeten, sokken of propere  
        meegebrachte sportieve schoenen. 
  -Hip-Hop &   Losse, makkelijk dansend, sportieve kledij. 
   Breakdance  Propere meegebrachte sportieve schoenen. 
  -Modern ballet:  Losse, makkelijk dansend, sportieve kledij. 
     Zwarte dansschoenen en zwarte legging 
                                            kunnen aangekochten worden  
                                            via de dansschool. 

-Klassiek ballet: Makkelijk dansend rokje of legging. 
  -Jazzdance:   Losse, makkelijk dansende kledij met Jazz- 
     schoenen die aan te kopen zijn via de  
     dansschool. 
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  -Kleuterdans:  Losse, makkelijk dansend, sportieve kledij. 
     Blote voeten of sokken. 

-Rhythmic Workout Losse, makkelijk dansend, sportieve kledij. 
Dansen op schoenen! 

-BBB   Losse, makkelijk dansend, sportieve kledij. 
Dansen op schoenen! 
 

In géén enkele les mag een jeans gedragen worden! 
10. Je draagt geen juwelen in een dansles. 

Ringen, oorbellen, halskettingen, armbanden worden in combinatie met 
beweging gevaarlijke objecten waar je jezelf en anderen mee kwetst.  
Berg ze veilig op. 

11. Je haren zijn steeds vastgemaakt in een staart, dot of knot, tenzij de 
leerkracht hier iets anders over zegt. 

12. Elke dansdocent behoudt het recht om de danser niet te laten meedansen 
tijdens een dansles of optreden. Hij/zij moet hiervoor uiteraard een geldige 
reden hebben.  
 
Afwezigheid leerlingen 

13. Ben je ziek of kan je een les niet komen, laat dat dan even weten aan de 
leerkracht. 

14. Als je in de loop van het jaar moet stoppen met de lessen kan dat.  
Een terugbetaling van de nog te krijgen lessen is enkel te verkrijgen met 
een medisch attest. 
 
Afwezigheid leerkracht 

15. Als de leerkracht een les niet kan geven omwille van ziekte of andere 
omstandigheden. Zal hij/zij minimaal 24uur op voorhand de leerlingen 
hiervan via e-mail op de hoogte brengen. 
Anders zal hij/zij de leerlingen telefonisch of via een sms-bericht op de 
hoogte stellen. 
 
Foto’s 

16. Tijdens de lessen, opendeurdag en optreden zullen foto’s en video’s 
worden gemaakt. Dit is voor promotionele redenen. 
Indien u wenst dat uzelf of zoon/dochter niet wordt gefotografeerd, 
gelieve dit aan de dansschool te laten weten. Wij zullen hier dan rekening 
mee houden. 
Tijdens het inschrijven op Ledenbeheer kunt u ook aangeven of u het 
portretrecht accepteert of niet. 

 
 
 
We hopen op een goede samenwerking. 
 
 
Het Let’s Move! dansteam 


