
Huisreglement 
 
 
 

 Tijdens alle danslessen zitten de haren steeds mooi vast. 
 

 Tijdens de lessen worden er geen uurwerken en grote oorringen 
gedragen, daarmee kun je jezelf en de andere dansers verwonden. 
 

 Gelieve het beginuur van de lessen te respecteren! Op het 
aanvangsuur van je les ben je reeds gekleed en volledig klaar 
voor je komende les! 
 

 Géén KAUWGOM tijdens de lessen! 
 

 Wat bij een afwezigheid? Gelieve dan zoveel mogelijk de 
dansschool te verwittigen! Als je kan in de voorafgaande les, 
en anders mag je je lesgever altijd een seintje geven via sms, 
telefoon of via mail. 
 

 Betaling lidgeld? Eenmaal per dansjaar wordt lidgeld betaald. 
Er moet steeds betaald worden voor 30 september. 
 

 Lidgelden worden enkel terugbetaald na medisch attest of in 
overleg met het bestuur en er wordt 20 euro administratiekosten 
afgehouden. Dank voor uw begrip. 
 

 Leerlingen zijn verplicht de juiste danskledij te dragen. Dit 
wil zeggen: 
Collant/legging, topje of t-shirt, danssloefjes. GEEN jeans. 
 

 Er is danskledij met het logo van de dansstudio beschikbaar, 
wij verplichten enkel de aankoop van een topje of t-shirt. De 
verkoop zal doorgaan in de maand september. 
 

 Ouders/kinderen (broertjes of zusjes) /vrienden,… verlaten 
steeds de danszaal tijdens de lessen en wachten buiten tot de 
dansles volledig gedaan is! Als de danszaal vol met ouders 
staat, is er géén concentratie meer bij de kinderen en kan de 
lesgever de les beter stopzetten! Op het optreden bent u van 
harte welkom om een kijkje te nemen. 

 
 
 
 

Toestemming publicatie foto’s en filmmateriaal 

 

 



 

Beste ouders van onze dansers,  

Voor de gehele dansperiode van uw kind(eren) wordt eenmalig uw 
toestemming gevraagd voor de volgende zaken:  

 Het publiceren van foto’s op het internet of enig ander medium.  
 Opnames op het internet of enig ander medium. 

De Berlaarse Dansstudio maakt gebruik van de website en 
facebook als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s 
en opnames. De website en Facebook zijn een algemeen 
toegankelijk medium, waar de informatie vrij van af gehaald kan 
worden. 
 
Voor het publiceren van foto’s en opnames wordt dan ook uw 
toestemming gevraagd. Wanneer u deze box aantikt, gaan wij er 
vanuit dat u akkoord bent. 

Met vriendelijke groet,  
Berlaarse Dansstudio 

 


