
Reglement Dansstudio No Limit


1. Inschrijving/verzekering bedraagt 15 euro voor een volledig dansseizoen, deze 
betaling dient te gebeuren samen met het invullen van het inschrijvingsformulier.  De 
danser is pas lid van de dansstudio na het invullen van het formulier en het betalen 
van het bedrag.  Dit moet gebeuren tijdens de voorinschrijvingen of tijdens de start 
van het nieuwe seizoen zodat de verzekering in orde gemaakt kan worden.


2.  Het abonnementsgeld bedraagt:

	 semester 1 van september tot januari

	 1u les 90 euro

	 2u les 175 euro

	 3u les 250 euro

	 4u les 325 euro

	 semester 2 van januari tot en met 20 juni

	 1u les 125 euro

	 2u les 240 euro

	 3u les 345 euro

	 4u les 450 euro


3.  Iedere nieuwe danser heeft recht op 1 gratis proefles, indien men na de proefles nog  	       
niet overtuigd is om in te schrijven bestaat de mogelijkheid om per les te betalen tot de 
definitieve inschrijving, lesgeld per uur bedraagt dan 7 euro.  Dit kan enkel tijdens de 
maand september of tijdens de maand januari.


4.  Er worden geen abonnementsgelden terugbetaald zonder geldig doktersbewijs.  Alle 
andere redenen worden binnen het bestuur besproken.


5. De dansstudio mag lessen, cursussen, tijden en dagen wijzigen zonder opgave van 
redenen.  Indien er een annulering van de cursus plaatsvindt zal er steeds naar een 
oplossing gezocht worden door middel van een vervangende cursus.  Indien de lesgever 
niet aanwezig kan zijn zal er steeds gezorgd worden voor vervanging van de lesgever of 
verplaatsing van de les.


6.  In geval van extreme weersomstandigheden zoals hevige sneeuwval en storm zal de 
les afgelast of verplaatst worden om de veiligheid van de lesgever en leerlingen te 
garanderen, kijk dus steeds de website of Facebookpagina na voor vertrek naar de les.  
We proberen iedereen te verwittigen maar verwijzen altijd naar onze website om iedereen 
te kunnen bereiken op een snelle en makkelijke manier.


7.  Elk lid wordt verzekerd, deze bijdrage zit in het inschrijvingsgeld.  Indien je een letsel 
oploopt tijdens de dansles ben je verplicht om dit te melden in een tijdspanne van 1 dag.  
Enkel letsels opgelopen tijdens de dansles of dansvoorstelling komen in aanmerking.  
Tijdens een proefles is de danser niet verzekerd, deze proefles volgt men op eigen risico.


8.  De dansstudio is niet verantwoordelijk voor ongevallen, letsles of overlijden ontstaan 
ten gevolge van onze diensten.


9.  De dansstudio is niet verantwoordelijk voor schade en diefstal van persoonlijke spullen 
tijdens activiteiten of lessen van de dansstudio.




10.  Pestgedrag wordt niet toegestaan in de dansstudio, bij vermoeden van pestgedrag of 
ander misplaatst gedrag kan de danser zonder terugbetaling van het lesgeld geweigerd 
worden in de dansstudio.


11.  Drank, drugs en roken is strikt verboden tijdens alle activiteiten van dansstudio No 
Limit.


12.  Er is geen verplichte kledij maar we vragen om met sportieve kledij naar de les te 
komen.  Het dragen van stevige sportschoenen is ook verplicht tijdens de lessen, 
blessures opgelopen doordat het schoeisel niet voldoet aan de normen van 
sportschoenen zijn op eigen risico.  


13.  De dansstudio verkoopt kledij met haar logo, deze is niet verplicht in aankoop.


14.  Choreo’s aangeleerd in de lessen van dansstudio No Limit mogen in geen geval 
gebruikt worden voor andere doelen tenzij dit overlegd is met de lesgever.


15.  Alle informatie over de werking van onze dansstudio, repetitietijden, lessen, vakanties 
etc worden op onze website tijdig vermeld.  We proberen zo min mogelijk briefjes uit te 
delen en zoveel mogelijk digitaal te werken.  Dit vraag medewerking van alle ouders, dus 
gelieve op regelmatige basis onze site te bekijken zodat je steeds op de hoogte blijft van 
alle nieuwigheden.


16.  Dit reglement kan ten alle tijde aangepast of gewijzigd worden door dansstudio No 
Limit.  Punten niet aangehaald in dit reglement dienen persoonlijk met het bestuur 
overlegd te worden.


