HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van Dansstudio 1-2-3 vzw gelegen Lange Lozanastraat 16 te 2018 Antwerpen.
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Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar
Lesgeld moet betaald worden ten laatste de week na inschrijving : hetzij contant hetzij via
overschrijving ( bewijs meebrengen volgende les)
Betaalde danslessen zijn niet overdraagbaar en op te nemen binnen een kalenderjaar of
dansseizoen en zijn niet terugbetaalbaar (tenzij mits voorlegging ziektebriefje en na goedkeuring
Dansstudio 1-2-3 vzw)
De leden worden opgedeeld volgens gekozen dansdiscipline en mogen niet deelnemen aan
andere disciplines of veranderen van uur : dit wordt enkel toegestaan in overleg met de lesgever
of bestuur.
De leden worden geacht 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn, en in stilte zich om
te kleden zonder storing van de les die bezig is.
Het is een lid toegestaan om te veranderen van dansdiscipline met goedkeuring van de lesgever
en bestuur.
De leden worden verzocht passende (dans)kledij te dragen en indoor-sportschoenen.
Bij het binnenkomen graag voeten vegen en de zaal betreden met proper schoeisel.
Eigen meegebrachte dranken worden niet toegelaten !
Drinken tijdens de les wordt toegestaan mits aangekocht in Dansstudio 1-2-3 vzw.
Eten en kauwgum tijdens de les wordt niet toegestaan
Laat waardevolle voorwerpen thuis. Dansstudio 1-2-3 vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor verloren of gestolen voorwerpen.
Gevonden voorwerpen worden bewaard door Dansstudio 1-2-3 vzw en kunnen voor of na de les
bekeken worden.
Kinderen tot 12 jaar worden ten laatste 5 minuten voor de aanvang van de les gebracht en ten
laatste 10 minuten na de les terug opgehaald
Bezoekers worden gevraagd om tijdens de lessen zo stil mogelijk te zijn.
Roken is bij wet verboden in gans het gebouw !
Roken in de gang is verboden. Indien u buiten rookt, gelieve uw restanten in de daarvoor
voorzien recipiënt achter te laten. Indien u dit niet doet, kan u geverbaliseerd worden voor
sluikstorten !
Bij het verlaten van de Dansstudio 1-2-3 vzw (of tijdens het roken) vragen wij de rust en
stilte te respecteren voor omwonenden
Dansstudio 1-2-3 vzw behoudt zich het recht om danslessen te schrappen, verplaatsen, te
splitsen en/of het aanbod van de danslessen digitaal aan te bieden.
Dansstudio 1-2-3 vzw mag ten allen tijden leden het bijwonen van een les ontzeggen wegens
overlast en storende factor voor andere leden
Dansstudio 1-2-3 vzw verzekert al zijn leden voor ongevallen tijdens de gevolgde lessen en bij
het nemen van de kortste weg naar huis.
Ongevallen dienen ten laatste 24 uur na de feiten worden aangegeven bij de
verzekeringsmaatschappij.
Dansstudio 1-2-3 vzw behoudt zich het recht op leden volgens ervaring, vorderingen en leeftijd te
verplaatsen naar een andere gelijkaardige les.
Dansstudio 1-2-3 vzw verbiedt te toegang tot de privé-vertrekken en de B&B.
Antwerpen 18 september 2011 en herzien op 18 november 2011 en 24 juli 2020

