
 
 

Huishoudelijk reglement dansstudio BOUGER  

Elk lid van onze dansschool dient dit reglement goed te lezen en na te leven. 

 

 Kom op tijd uit respect voor de andere dansers, te laat toekomen kan storend zijn. 

 Ben je te vroeg en is er nog een vorige groep aanwezig, kleed je dan IN STILTE om, zodat je de groep voor je niet stoort 
en blijf in de kleedkamer of in de gang, NIET in de zaal zelf. 

 Draag sportkledij en aangepaste propere schoenen. Schoeisel met zwarte zolen, welke afgeven op de dansvloer zijn ten 
strengste verboden.  

 Voor preklassiek en klassiek ballet is een uniform verplicht (elke les): maillot, collant en balletschoenen. Dit uniform 
kunnen de dansers komen passen en bestellen in ons winkeltje in Delfino of indien de maat gekend is kan u deze ook 
online via onze balletwebshop bestellen en dan afhalen in ons winkeltje. 

 Enkel water en sportdrank zijn toegestaan in de kleedkamer.  

 Eten en kauwgom is in alle danszalen verboden. 

 Sommige danszalen zijn voorzien van balletbarres, dit zijn geen klimrekken. Gebruik deze barres waar ze voor dienen. 
Draag tevens zorg voor het andere materiaal dat in de danszalen aanwezig is. Bij schade aan materialen kan deze 
worden verhaald op de veroorzaker. 

 Indien je je blesseert tijdens de les, laat altijd iets weten aan de aanwezige lesgever voor je naar huis gaat. 

 In onze dansschool is er aandacht voor elke danser, talent of niet. Daarom zorgen de lesgevers ervoor dat elke danser 
voldoende kansen krijgt naargelang zijn mogelijkheden.  

 De lesgevers bepalen in welke groep de danser zal terecht komen. 

 Filmen en fotograferen van de lessen is niet toegestaan zonder toestemming van de lesgevers. 

 Er wordt geen beeldmateriaal op sociale media geplaatst zonder toestemming van de lesgevers. 

 Alle deelnemers aan een van onze lessen, kampen of evenementen geven de toelating tot het nemen van foto's en 
opnemen van filmpjes door iemand van de organisatie. Deze kunnen later gebruikt worden voor promotionele doeleinden.  

 Alle cursussen en choreografieën zijn eigendom van Dansstudio Bouger. 

 Bij een verplichte sluiting door vb. een pandemie,… zullen wij direct overschakelen op online lessen (zoals vb. 
zoomlessen), deze vervangen dan onze wekelijkse danslessen, er wordt verder geen korting of dergelijke gegeven.  

 De ouders geven de kinderen af aan de deur van de danszaal. Na de les kan je jouw kind terug ophalen aan de deur. Een 
uitzondering op deze regel wordt enkel voor de ouders van onze kleuters en G-groepen gemaakt. 

 Om de kinderen niet af te leiden tijdens de lessen vragen wij de ouders om tijdens de danslessen de danszaal te verlaten 
en ook om niet in de danszaal te komen voor de les gedaan is.  

 Betaling van het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les te gebeuren, de proefles wordt hier niet meegerekend. 

 Lesgelden, inschrijvingsgelden voor kampen, workshops,… worden nooit terugbetaald. Uitzondering: de dansschool kan 
eventueel beslissen om het lesgeld terug te betalen in geval van een ernstige blessure, mits een doktersattest en enkel bij 
een afwezigheid van langer dan 8 weken.  

 Al onze dansers worden geacht om deel te nemen aan onze jaarlijkse dansvoorstellingen en zich te houden aan de 
gemaakte afspraken. 

 Bij niet voldoende inschrijvingen voor bepaalde lessen, danskampen,… behoudt de dansstudio zich het recht om deze niet 
in te richten. 

 De dansstudio is niet verantwoordelijk voor diefstal / beschadiging of verlies van voorwerpen tijdens de lessen. 

 

 

 

Voor meer info inzake onze lessen contacteer onze jeugdverantwoordelijke Van Orshoven Peggy via 0478/27.28.59 
info@bouger.eu. 

 

 


