
 
Huishoudelijkreglement  

 

Jole Dance Academy (JDA) is aangesloten als club bij 
DANSSPORT VLAANDEREN vzw. 

 
- Het uurrooster van de verschillende danslessen is onder 

voorbehoud. Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn voor een 
bepaalde les, kan de les worden afgelast.  
 

- Een proefles kan steeds gevolgd worden en is op eigen risico. 
 

- Een inschrijving is pas volledig na ontvangst van betaling. Vanaf het 
lidgeld in orde is, is de verzekering ook in orde. 
 

- Een inschrijving wordt nooit terugbetaald. Indien de deelnemer niet 
in staat is om de lessen te volgen of om een andere reden lessen 
mist, is er geen terugbetaling van het lidgeld. Leden die tijdens het 
seizoen de dansschool vrijwillig verlaten of door Jole opgelegd de 
dansschool moeten verlaten, kunnen geen aanspraak maken op 
terugbetaling van het lidgeld. 
 

- Het betalen van het lidgeld betekent dat het huisreglement is 
gekend en aanvaard. 

- De betaling van het lidgeld dient te gebeuren bij inschrijving of voor 
de deelname aan de 2de dansles. Als dit niet het geval is, kan de 
toegang tot de les geweigerd worden. Indien het lidgeld wordt 
betaald in schijven (dit moet eerst worden afgesproken met Jole), is 
men verplicht om het eindtotaal volledig te voldoen bij het einde van 
het seizoen. 

 
- JDA en/of Jole Elseviers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 

voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 
Gelieve geen waardevolle spullen mee te nemen naar de les. 
 

- JDA, Jole Elseviers en haar lesgevers kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor enige letsels en blessures die het gevolg 
zouden zijn van een deelname aan de oefeningen en de 
choreografieën uit de les of van een activiteit van de dansschool. 

 
- JDA behoudt zich het recht voor om één ieder de toegang tot de 

dansschool te weigeren zonder het opgeven van redenen. 
 



- Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres door te geven. 
Wijziging van telefoonnummer en e-mailadres dient ook te worden 
gemeld. 
 

- De deelnemers aan de dansactiviteiten/danslessen dienen sportieve 
danskledij te dragen. Haren dienen netjes bij elkaar te worden 
gehouden. Snoep en kauwgom zijn verboden in de les. 
 

- JDA heeft het recht schade aan het gebouw en/of materialen 
veroorzaakt door de deelnemer te verhalen bij de deelnemer. 
 

- JDA behoudt zich het recht de danslessen te annuleren zonder 
terugbetaling. (Bijvoorbeeld tijdens examenperiodes, door 
dansopdrachten/dansactiviteiten, ziekte lesgever, zaalbezetting, 
overmacht,…) 
 

- Tijdens het seizoen is het als wedstrijddanser bij JDA niet mogelijk 
om deel te nemen aan wedstrijden binnen dezelfde dansstijl onder 
begeleiding of onder de naam van een andere dansschool. 
 

- Het laten maken van een choreografie voor SOLO/DUO wordt steeds 
besproken met Jole. Inschrijving van een solo/duo moet tijdig 
doorgegeven worden aan Jole.  
 

- Aanwezigheid op de training voor een danswedstrijd is verplicht.  
 

- Leden en ouders verklaren zich akkoord dat foto's en video's 
gepubliceerd kunnen worden. 
 

- Er kan foto- en/of filmmateriaal tijdens activiteiten van JDA gemaakt 
worden. Dit kan gebruikt worden ter promotie van de 
dansschool op bijvoorbeeld social media. 

 
  

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

 

 

Belangrijke contactgegevens: 
Jole Elseviers – info@joledanceacademy.com – 0497/34.48.36 

Zaal Mimuze – Brasschaatsteenweg 268 – 2920 Kalmthout 
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