Huisreglement STUDIO TO MOVE vzw
Gelieve rekening te houden met onderstaande punten uit ons huisreglement
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De danslessen starten stipt op het voorziene uur. Wees op tijd in de les zodat
je de anderen niet stoort ( gelieve 10 min op voorhand aanwezig te zijn )
Onze week loopt van maandag tot zondag, dus het eerste weekend van een
vakantieperiode is het steeds les, tenzij anders wordt meegedeeld
We volgen de schoolvakanties ( tenzij anders meegedeeld)
Het uurrooster is onder voorbehoud. Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn
voor een bepaalde les, kan de les worden afgelast.
Onze lessen duren 50 min en starten steeds op het uur. We doen dit zodat we
de overige 10 minuten kunnen gebruiken om tijdig te kunnen starten met de
volgende les.
Wanneer een leerkracht ziek is en de les niet wordt vervangen wordt deze ook
niet terugbetaald.
Een proefles kan steeds gevolgd worden en is op eigen risico.
Een les die je mist, kan je niet recupereren
Wanneer er problemen zijn ga je naar je leerkracht of neem je contact op met
Lianne.
Een inschrijving is pas volledig na ontvangst van betaling. Vanaf dat je betaald
hebt, ben je ook verzekerd (niet betaald = niet verzekerd).
Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres door te geven. Wijziging van
telefoonnummer en e-mailadres dient ook te worden gemeld.
Een inschrijving wordt nooit terugbetaald
Het betalen van lesgeld betekent dat het huisreglement is gekend en
aanvaard.
Bij het tekenen van het inschrijvingspapier dient tevens het inschrijvingsgeld
betaald te worden.
Studio To Move vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade
dan ook die zou kunnen voortvloeien uit reglementen, voorwaarden en/of
afspraken die andere kunst- en sportorganisaties aan hun leden opleggen.
Inschrijving bij een andere organisatie gebeurt op eigen verantwoordelijkheid
van de danser / ouder.
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S2M en haar lesgevers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk
letsel opgelopen tijdens de deelname aan activiteiten van de dansschool. De
verzekering die betaald wordt aan het begin van het seizoen dekt lichamelijke letsels
opgelopen tijdens de danslessen.
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Frisdrank & eten worden in de zaal niet toegelaten. Neem wel een flesje water
mee naar de les.
De lesgevers bepalen welke lessen de leden kunnen volgen. Zij houden hierbij
rekening met leeftijd en bekwaamheden. Deze lessen kunnen in overleg met
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de betrokkenen gewijzigd worden. Je mag altijd een groep lager volgen dan
wat je wordt aanbevolen.
Alle ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen (zowel degene die
les volgen, als degene die toekijken) Enkel dansers waarvan de les bezig is,
mogen zich op de dansvloer begeven (geen broers of zussen in de zaal) We
verwachten dat alle aanwezigen zich respectvol gedragen t.o.v. de lesgevers,
dansers en de zaal. Toeschouwers storen de les niet door te praten, geen
kauwgom, niet aan de spiegels komen,...
Gebruik van de GSM is niet toegelaten tijdens de danslessen.
Gelieve de kleedkamers netjes achter te laten, afval dient gedeponeerd to
worden in de vuilnisbak.
Zet je naam in je kledij zodat je zeker alles kan terugvinden
Gelieve geen waardevolle spullen mee te nemen naar de les. De dansschool is
niet aansprakelijk voor diefstal.
Haar van de leerlingen moet uit het gezicht (staart, dot,..)
Tijdens de balletlessen dienen de leerlingen het verplichte uniform te dragen.
Dit is aan te kopen bij Lianne.
Wanneer je niet aan een voorstelling kan deelnemen verwittig je op tijd.
Studio To Move Vzw is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Studio To Move Vzw en Lianne De Dooy zijn niet verantwoordelijk voor enige
letsels en blessures die het gevolg zouden zijn van een deelname aan de
oefeningen en de choreografieën uit de les of de video’s.
Westrijdteams : bij onze wedstrijdteams vragen wij een eenmalige kost (dit
voor het kostuum alsook de wedstrijden). Voor deze kost kan u altijd contact
opnemen met Lianne. Deze prijs zit niet inbegrepen in het lidgeld (ook niet in
all-in pakket)
Leden en ouders verklaren zich akkoord dat foto's en video's gepubliceerd
kunnen worden.
Er kan foto- en/of filmmateriaal tijdens activiteiten van S2M gemaakt worden.
Dit kan worden gebruikt ter promotie van de
dansschool op social media

Door betaling van het lidgeld verklaart u bekend te zijn met dit reglement en
akkoord te zijn met het reglement.
Kapellen, 28 augustus 2021

Lianne De Dooy – info@studiotomove.be – 0497/76.01.47
www.studiotomove.be

