
Algemeen

Lid zijn van Dance-Revolution vzw is lid 
zijn van een club. Pesten hoort bij ons 
niet thuis. Dance-Revolution vzw is niet 
verantwoordelijk voor verlies of schade 
aan kledij, evenals andere persoonlijke 
bezittingen. Dit zowel tijdens de dans-
les als op mogelijke optredens. Gelieve 
overal duidelijk uw naam aan te brengen 
zodat vergeten kledij kan worden terug-
bezorgd.

Inschrijving

De inschrijving is persoonlijk en niet over-
draagbaar. Het betaalde inschrijvingsgeld 
wordt niet terugbetaald, met uitzondering 
van overmacht door letsel en/of ziekte 
(staving met doktersattest). Er wordt dan 
een administratieve kost van €15 aan-
gerekend. De inschrijving wordt betaald 
via overschrijving op het rekeningnummer 
BE24 1430 9226 0138 met vermelding 
van de referentie van de inschrijving. 

De inschrijving is pas definitief van zodra 
wij uw lidgeld ontvangen hebben. Indien 
de betaling aan het begin van de 2e les 
niet is geschied, is het niet meer moge-
lijk de lessen verder te volgen. U bent 
dan namelijk niet verzekerd tegen moge-
lijke ongevallen tijdens deze danslessen. 

Zaal

De leerlingen hebben respect voor het 
aanwezige materiaal en de zaal. Enkel 
water wordt toegestaan in de danszaal. 
Koeken en snoep zijn niet toegelaten. 
Kauwgom is ten strengste verboden.

Veiligheid

De leerlingen zijn verzekerd tegen onge-
vallen tijdens de lessen en op de kortste 
reisweg van en naar huis. De verzekering 
dient bij elk ongeval binnen 24u ingelicht 
te worden. Dit gebeurt via het secretari-
aat van de dansschool. 

Danslessen 

Het zijn de lesgevers die beslissen in 
welke groep een kind de danslessen 
volgt al naargelang leeftijd, prestaties, 
opgedane kennis en vorderingen. De dan-
sers zijn 5 à 10 min voor aanvang van de 
les aanwezig en wachten in stilte zonder 
de voorgaande les te storen. Dansers 
mogen tijdens de les de danszaal ver-
laten indien zij de toelating vragen aan 
(en gekregen hebben van) de lesgever. 
Indien de danser de les niet kan bijwo-
nen, moet dit voor de les aan de lesgever 
gemeld worden. Telefoonnummers van 
de leraren vindt u in het begin van dit in-
formatieboekje. Dit kan ook via mail naar 
info@dance-revolution.be. Dansers die 
onregelmatig de lessen bijwonen zullen 
het jaarlijks optreden ontzegd worden. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement bevat enkele afspraken waaraan onze dansende leden 
zich dienen te houden.
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Bij kwetsuren die het dansen beletten, is 
het raadzaam toch de lessen passief bij 
te wonen. Bij repetities is dit verplicht. 

Wanneer je tijdens de les gekwetst bent/
raakt, meld je dit onmiddellijk aan je 
lesgever. Dit is belangrijk in kader van de 
verzekering (zie ook Veiligheid). Tijdens 
lessen en repetities mogen ouders of 
andere begeleiders de danszaal niet 
betreden. Afwijkingen kunnen uitzonder-
lijk toegestaan worden na overleg met de 
lesgever.

Water is toegestaan, zelfs aanbevolen. 
Wij houden de kleedkamer en danszaal 
rein. Afval wordt gedeponeerd in de daar-
toe voorziene afvalbakken. 

In functie van reclamedoeleinden worden 
foto- en filmfragmenten gemaakt tijdens 
de lessen en op optredens. Dit materiaal 
kan worden gepubliceerd op de website 
en op sociale media van de dansschool. 
Indien u hiermee niet akkoord bent, kan 
u een mail sturen naar info@dance-revo-
lution.be.

Indien de danslessen omwille van uit-
zonderlijke overmacht niet meer fysiek 
kunnen doorgaan, zal worden overge-
schakeld naar een online aanbod. Een te-
rugbetaling voor danslessen die omwille 
van overmacht niet kunnen doorgaan, is 
niet mogelijk. 

Optredens 

Het zijn de lesgevers die beslissen over 
het al dan niet deelnemen van een 
danser aan een optreden en dit aan de 
hand van de regelmaat van de gevolgde 
lessen en prestaties. Alle choreogra-
fieën zijn auteursrechtelijk beschermd. 

Het is verboden choreografieën of delen 
ervan, zonder toestemming van Dance-
Revolution, openbaar te maken of door te 
geven aan derden, dit uit respect voor de 
vele uren voorbereiding. Denk eraan dat 
wij bij optredens het visitekaartje vormen 
van Dance-Revolution. Zorg dan ook dat 
beleefdheid, inzet en de glimlach niet 
ontbreken. 

Gedrag

Dansers houden zich aan de regels 
door de club opgesteld. Ook buiten de 
danszaal, in en rond de sporthal is goed 
gedrag gewenst. Beslissingen van de 
lesgevers moeten worden gerespecteerd. 
Beleefdheid staat hoog in ons vaandel.

Kledij 

Tijdens de dansles draag je proper aan-
gepast sportschoeisel en geen schoenen 
waarmee je buiten loopt (ongevallen door 
het dragen van sandalen, crocs of dan-
sen op sokken zijn niet verzekerd).

Wij vragen om tijdens de lessen in 
clubkledij te dansen: zwarte broek + 
club T-shirt/topje. De aankoop van de 
club T-shirt is verplicht in functie van 
ons jaarlijks optreden. Dansers uit de 
DCDR-teams dienen de kledij aan te 
kopen zoals afgesproken op het infor-
matiemoment. Op deze manier ontstaan 
geen discussies over wat al dan niet 
kan gedragen worden in de lessen. Voor 
elke les en optreden zorg je dat je de 
clubkledij aan hebt. Losse haren worden 
vastgebonden zodat deze niet los in het 
gezicht vallen. Draag ook geen hinderlijke 
juwelen. Wie niet in orde is, kan terug 
naar huis gestuurd worden.

www.dance-revolution.be
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