
Huishoudelijk regelement 

Ballet en Dansacademie Pas de Chat vzw 

 

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

Elke inschrijving geldt voor een volledig schooljaar. Vanaf het moment van 

inschrijving moet het schooljaar tot aan het einde betaald worden. Dit gebeurt 

door een eenmalige betaling voor een gans schooljaar. In uitzonderlijke gevallen 

wordt een afbetalingsplan toegestaan, die moet nageleeft worden. 

Lesgelden worden nooit terugbetaald; tenzij mits een doktersattest  in geval van 

een ernstige blessure. 

De lessen zijn opbouwend doorheen het jaar, we verwachten dan ook van alle 

leerlingen dat ze regelmatig hun lessen volgen om vooruitgang te kunnen boeken.  

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

zijn. Wij verwachten dat iedereen op tijd naar de lessen komt en dus ook op tijd 

in de les staat 

Breng geen waardevolle voorwerpen of juwelen mee. De Ballet en Dansacademie 

Pas de Chat vzw  is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van 

persoonlijke spullen.  

We verwachten iedereen, in het juiste uniform en met juiste dansflats of 

aangepaste propere schoenen, tijdig in de lessen. Het uniform is verplicht, wordt 

door de leerlingen via Ballet en Dansacademie Pas de Chat vzw aangekocht en is 

niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen. 

Haren moeten netjes bij elkaar gebonden worden. Voor ballet moeten alle haren 

die voor de ogen hangen met haarspeldjes vastgespeld worden. Ook voor street 

dance, aerobic, … is loshangend haar niet toegelaten. 

Al onze dansers worden geacht om deel te nemen aan onze jaarlijkse 

dansvoorstellingen 

Tijdens de lessen zijn kauwgom of voedsel verboden in de zaal. Tijdens pauzes 

kan iets gegeten en gedronken worden in de cafetaria. 



De danszaal is voorzien van balletbarres, deze zijn geen klimrekken. Draag 

tevens zorg voor alle materialen  die in de danszaal aanwezig zijn. Bij schade aan 

materialen kan deze worden verhaald op de veroorzaker. Na gebruik wordt al het 

materiaal (matjes, steps, gewichtjes, yogablokken, …) netjes terug op de plaats 

gezet. 

Er wordt geen afval in de zaal of op de parking achtergelaten. 

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

de lesgever. Er wordt geen beeldmateriaal op sociale media geplaatst zonder 

toestemming van de lesgevers. Alle deelnemers aan een van onze lessen of stages 

geven de toelating tot het nemen van foto's en opnemen van filmpjes door 

iemand van de vereniging. Deze kunnen later gebruikt worden voor promotionele 

doeleinden. 

 


