
REGLEMENT DANSSCHOOL DANCE-INN 
 
De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar en is pas geldig na het betalen van 
het lidgeld. Bij overschrijving: naam danser + groep(en) vermelden. 
 
De leerlingen maken zich 15 min. voor de aanvang van de les klaar en wachten in stilte 
het einde van de voorgaande les af. Het gebruik van de kleedkamer wordt toegestaan 
vanaf 15min. voor de aanvang van de les tot max. 20 minuten erna. 
 
Lid zijn van Dance Inn betekent alle lessen bijwonen. Afwezigheden worden vooraf aan 
Inne Debusscher telefonisch (sms) of per mail verwittigd. 
 
De kledingvereisten worden meegedeeld bij de inschrijving. Gelieve niets op voorhand 
te kopen om miskopen te vermijden. Danskledij en –schoenen kunnen aangekocht 
worden bij aanvang van het nieuwe dansjaar. De aanschaf van kledij is ten laste van 
de leerling. Loop- en stadsschoenen horen niet thuis in de danszaal.  Dansers die niet 
in orde zijn met uniform en/of haartooi kunnen in de les geweigerd worden. 
 
De dansschool is niet verantwoordelijk voor verlies, schade  of diefstal van kledij en 
andere persoonlijke bezittingen. 
 
De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen, eventuele 
voorstellingen en op de kortste weg van en naar huis. Indien er geen medisch attest 
werd afgegeven bij aanvang van het schooljaar is men niet verzekerd! 
 
Lang haar wordt steeds samengebonden. Loshangende haren voor de ogen zijn taboe. 
Voor de lessen klassiek ballet is een strakke dot vereist. 
 
Tijdens de lessen mogen ouders, of personen die geen leerling zijn, de danszaal niet 
betreden. Afwijkingen kunnen hierop toegestaan worden na overleg met de docent. 
 
Leerlingen mogen tijdens de lessen de danszaal enkel verlaten als ze daartoe de 
toestemming gekregen hebben van de docent. 
 
Dranken en versnaperingen mogen alleen gebruikt worden in de cafetaria.  Hiervoor 
bestaat volledig verbod elders in de sporthal. Kauwgom is ten strengste verboden. 
Drinkwater is toegestaan. 
 
De leerlingen houden de kleedkamers en danszaal proper. Na de lessen worden de 
kleedkamers opgeruimd en in orde gebracht voor de volgende groep. 
 
De sporthal is een openbaar gebouw,  dus ook hier is roken ten strengste verboden. 
 
Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt onmiddellijk bij de inschrijving. Het betaalde 
lidgeld kan in geen geval terugbetaald worden. 
Kortingen worden bepaald bij de aanvang van het schooljaar. 
De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. 
 
Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij bij uitzondering ivm 
voorstellingen of inhaallessen. Het eerste weekend van een vakantieweek is er les, 
tenzij de feestdag in dat weekend valt. Lessen die wegvallen omwille van overmacht, 
(weersomstandigheden, andere zaalbezetting, etc) worden niet ingehaald. 


