
 
 

How to be a first-class Free Time Dancer 
 

• Draag tijdens de les aangepaste danskledij, doe je haar netjes bij elkaar en zet je GSM 

op stil 

 

• Er mag niet gegeten worden in de zaal. We drinken ook geen frisdrank, enkel water. 

 

• Wees op tijd (10 min. voor aanvang van de les). Indien je niet aanwezig kan zijn, meld 

je jouw afwezigheid minimum 30 minuten voor aanvang van de les.  

 

• Het lidgeld dient voor de 2e les betaald te worden. Indien je niet tijdig betaald hebt, 

kan de lesgever de toegang tot de les weigeren.  

 

• Indien je zelf om welke reden dan ook lessen mist, is er geen terugbetaling van het 

lidgeld mogelijk. Beslis je tijdens het seizoen de dansschool vrijwillig te verlaten, kan 

je geen aanspraak maken op de terugbetaling van lidgeld.  

 

• Heb respect voor de creativiteit van de lesgevers. De aangeleerde choreografieën 

mogen niet verder aangeleerd, gefilmd of op het internet gezet worden zonder 

toestemming van de dansleerkracht en/of de raad van bestuur.  

 

• Zodra een danser uitgekozen wordt om deel te nemen aan een van onze Showteams 

wordt maximale inzet verwacht. Dit houdt in dat je ervoor zorgt om:  

o Alle trainingen aanwezig te zijn (tenzij mits geldige reden die op voorhand aan 

de coach gemeld wordt)  

o Toch te komen kijken naar de training als je geblesseerd bent (je kan nog veel 

opnemen door te kijken)  

o De choreo’s steeds te kennen (indien nodig oefen je extra thuis)  

o Aanwezig te zijn tijdens alle activiteiten en optredens 

 

Free Time Dancers  
 

• behoudt zich het recht voor om één ieder toegang tot de dansschool te weigeren 

zonder reden.  

• kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van 

persoonlijke eigendommen.  

• heeft het recht cursussen te annuleren o.w.v. te weinig deelnemers. Het betaalde 

cursusgeld wordt dan terugbetaald. Er is geen enkele andere schadevergoeding 

mogelijk. 



 

 

 

• laat geen toeschouwers toe tijdens de lessen.  

 

• kan geen opvang bieden voor en/of na de les. Ouders of verantwoordelijken dienen de 

dansers te begeleiden tot de lesgever in de zaal aanwezig is en onmiddellijk na de les 

weer af te halen.  

 

Leden van Free Time Dancers en ouders verklaren zich ermee akkoord dat foto’s en 

videofilmpjes van onze activiteiten kunnen worden gepubliceerd (op de website of 

dergelijke). Indien u hiermee niet akkoord gaat, dient u ons schriftelijk op de hoogte te 

brengen.  

 

Free Time Dancers is aangesloten bij Danssport Vlaanderen*. Alle leden van onze dansschool 

zijn hier automatisch lid van bij inschrijving.  

 

*Danssport Vlaanderen is een door Bloso erkende en gesubsidieerde sportfederatie. Meer info 

op www.danssportvlaanderen.be  

 

Door betaling van het lidgeld verklaart u bekend te zijn met dit reglement en hiermee akkoord 

te gaan.  

 

 

Free Time Dancers team 

 

 

 

 

 

 

http://www.danssportvlaanderen.be/

