
 

Huisreglement Dansschool Passionata 
 

Algemeen 
• Voor en na de lessen is er een mogelijkheid om een danscoach aan te spreken. Wij 

willen u dan ook vragen om dit tijdens te lessen te vermijden.  
• Dansers verzamelen 5min voor aanvang (niet vroeger) in de inkom van de sporthal 

(een begeleider zal hen hier opwachten). 
• Ouders worden verwacht de sporthal z.s.m. te verlaten (mondmasker verplicht). 
• Gelieve voor de les thuis naar het toilet te gaan, zodat we plaspauzes zoveel mogelijk 

kunnen beperken. 
• Lesgevers begeleiden de dansers na de dansles stipt op het uur naar buiten. Gelieve 

dus tijdig aanwezig te zijn. 
• De dansschool is niet verantwoordelijk voor schade of verlies aan kledij of andere 

persoonlijke bezittingen. Zowel in als rondom de dansschool. 
• Persoonlijke, waardevolle bezittingen laten dansers beter thuis. 
• Vergeten en verloren voorwerpen worden bijgehouden aan het rek in de zaal en 

worden op het einde van elk dansjaar weggegooid of geschonken aan een goed doel.  
• Kauwgom is niet toegelaten in de dansschool i.v.m. veiligheid. Gelieve deze dan ook 

in de vuilnisbak te gooien. 
• De dansschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen buiten de 

lestijden en/of verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen in en 
rond de dansschool. 

• Met onze slotshow verwachten wij dat alle dansers een t-shirt/trui aankopen van €14 
of €17. (keuze per danser) 

• Pesten, uitsluiten of plagen tolereren wij niet op onze dansschool. 
 

Inschrijving en betaling  
• Alle leden schrijven zich in de juiste leeftijdsgroep in, tenzij de coaches dit anders 

voorstellen.  
• De lessen worden per 10 afgerekend. Deze betaalmomenten worden in het begin van 

het jaar bekend gemaakt (terug te vinden op onze kalender). 
• Gelieve ten laatste tijdens de 2e les van de reeks te betalen. Indien het bedrag dan 

nog openstaat, vragen wij de danser om vanaf die les aan de kant te gaan zitten. 
• Kan uw zoon/dochter niet aanwezig zijn tijdens de les, vervalt deze les. Enkel bij 

langdurige afwezigheid kan dit in overleg stopgezet worden. 
• Bij de eerste inschrijving van het jaar vragen wij u om een extra verzekering van 

€5,00 te betalen. Hierdoor is de danser tijdens de danslessen verzekerd (BA). 
• In geval van financiële moeilijkheden kan u zich richten tot Patricia. 
• Wanneer wij genoodzaakt zijn te sluiten door maatregelen van buitenaf zijn wij niet 

in de mogelijkheid een terugbetaling te doen. 
 
Door middel van een inschrijving gaat u steeds akkoord met bovenstaande regels. 
 


