
REGLEMENT 
DANSSCHOOL PURE 

 

Algemeen 

 De inschrijving bij Dansschool PURE is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar. 

 Door het invullen van een inschrijvingsformulier voor de wekelijkse lessen, 
workshops, dansvoorstellingen of danskampen en het betalen van het lidgeld 
bevestig je je definitieve inschrijving.  

 Lidgelden kunnen gedeeltelijk of geheel teruggestort worden mits voorleggen van 
een medisch attest. Welk bedrag wordt terugbetaald, wordt enkel en alleen 
bepaald door Dansschool PURE en dit is definitief. Indien een gedeeltelijke of 
volledige terugbetaling gebeurt zoals hiervoor beschreven, wordt steeds een 
administratiekost van € 20 aangerekend daar dit reeds gemaakte kosten zijn. 

 Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt binnen de vooropgestelde termijnen.  

 De prijzen worden berekend per gezin, dit wil zeggen de leden van een gezin die 
op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. Half- en/of stiefbroers en/of zussen die op 
een ander adres gedomicilieerd staan worden niet in rekening genomen en tellen 
als een ander gezin. 

Indeling danslessen 

 

 De volgende PURE danslessen staan open voor alle leerlingen binnen de 
vooropgestelde leeftijden. 
 Kleuterdans, Kids dance, Urban basics 1, Jazz & Modern 1+2, Breakdance, 

Preballet, Klassiek ballet basics 1, Work out, Stretch, Tapdans.  
 

 De volgende PURE danslessen worden ingedeeld op basis van leeftijd, kennis en 
ervaring binnen de stijl. Dit gebeurt op basis van verschillende factoren. Ben je 
nieuw bij PURE? Dan wordt je inschrijving toegelaten, maar wordt bij een eerste 
les, in samenspraak met de docent beslist of de juiste groep en het correcte niveau 
werd gekozen. Was je reeds vorige jaren ingeschreven? Dan heb je een advies op 
zak en kan je je inschrijven voor de groepen waarvoor je een advies ontving.   
 Urban basics 2, Urban 3, Urban 4, Jazz & Modern 3, Jazz & Modern 4, Funk 2, 

Funk 3, Funk 4. 
 

 De samenstelling van de groep PURE Companie gebeurt op basis van de keuze 
van de docenten. De dansers in deze groep volgen minimum ook Urban 3 of Urban 
4. 
 



 De groepsindeling wordt elk jaar geëvalueerd door de docenten. 
 

 

Goed verloop van de lessen 

 De leerlingen komen op tijd naar de les zodat ze op tijd kan starten. 

 We vragen alle dansers zo veel mogelijk aanwezig te zijn in de dansles. Enkel door 
er regelmatig te zijn, kan je groeien en versterken in je danstechniek. Kan je niet 
aanwezig zijn? Dan kan je ons steeds verwittigen via mail 
(info@dansschoolpure.be) of telefoon (0478/57 54 28).  

 De instructies van de docenten worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. De 
docenten zijn gemachtigd elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar 
gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen. 

 De leerlingen en ouders zijn respectvol ten aanzien van de docenten, 
bestuursleden en de andere leerlingen. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) 
worden niet aanvaard in onze dansschool. 

 Kauwgum wordt niet toegelaten in de lessen. Toegelaten drank in de les is water 
en dit bij voorkeur uit herbruikbare (drink)flessen.  

 De leerlingen houden de kleedkamers en danszaal proper. Afval wordt 
gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilniszakken of -bakken.  

 Minderjarige leerlingen moeten worden begeleid tot aan de danszaal door hun 
ouders, zodat bij ziekte of noodgevallen er geen kinderen alleen voor de deur staan. 
De begeleider dient aanwezig te blijven tot er een docent aanwezig is. 

 Ook na de dansles dient de danser opgehaald te worden in de dansschool. 
Kinderen mogen de dansschool niet alleen verlaten, ze mogen niet alleen op straat 
lopen. Indien de kinderen dit wel doen, is dit enkel mits toestemming en onder de 
verantwoordelijkheid van de ouder(s). 

 Lessen en repetities mogen door ouders enkel worden bijgewoond tijdens de 
Opendeurweken. Het kan echter ook voorvallen dat een docent.e het noodzakelijk 
of gewenst acht dat de ouders de zaal betreden tijdens een ‘gewone’ les.  

 Het is ons doel alle lessen te laten doorgaan die op het rooster staan vermeld. We 
hanteren bepaalde minima per groep (afhankelijk van stijl en leeftijd). Worden deze 
minima niet gehaald, dan wordt uw inschrijving geannuleerd en uw lidgeld 
terugbetaald. U kan steeds inschrijven voor een andere les.  

 

Hoe kom je naar de les? 

 KLEDIJ: Voor de danslessen kleed je je verzorgd en gepast. Voor de lessen 
klassiek ballet bestaat de basis outfit uit demi pointes, collants en een balletpak. 
Voor alle andere lessen vragen we losse, sportieve en makkelijk zittende kledij te 
dragen. Achtergelaten kledij wordt op de daarvoor voorziene plaats in onze 
afdelingen geplaatst. Worden ze na 3 maanden niet opgepikt, worden ze aan de 
kringwinkel gedoneerd. 

 SCHOENEN: We dansen steeds op binnen schoenen, demi pointes of op blote 
voeten.  

 HAAR: Tijdens de lessen klassiek ballet wordt een strakke dot of staart gedragen.  
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 Dansschool PURE is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van 
persoonlijke goederen. Dit geldt zowel in de danszaal als in de kleedkamer. 

Verzekeringen 

 Alle PURE dansers zijn na betaling van het lidgeld verzekerd voor lichamelijk letsel 
dat zich mogelijks voordoet tijdens de danslessen of op weg ernaartoe of ervan. 
Onze verzekeringen worden beheerd door onze federatie Danssport Vlaanderen.  

 De verzekeringsmaatschappij dient bij een ongeval binnen de 24 uur ingelicht te 
worden. Dit gebeurt via de docenten en een bestuurslid van Dansschool PURE. 
Gebeurt dit niet tijdig, komt de verzekering niet meer tussen.  

 Tijdens de dansles is het elk danser verboden zonder toelating van de docent.e de 
danszaal te verlaten. Tijdens een eventuele pauze mogen de dansers het domein 
van de danszaal niet verlaten. 

 Dansschool PURE is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendom 
in de danszaal of op het domein van de danszaal.  

Privacy 

De leerlingen en de ouders van minderjarigen geven met de ondertekening van dit 
reglement hun toestemming om afbeeldingen en video’s waarop hun kind te zien is, te 
mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van Dansschool PURE. Dit kan 
gebeuren via verschillende kanalen, zoals sociale media als facebook, instagram, onze 
website en andere sociale media kanalen die in de toekomst worden gebruikt door de 
dansschool. Ook kunnen er foto’s op een affiche of flyer gebruikt worden. 
 
Indien u hiermee niet akkoord bent, kan u ons hiervan op de hoogte stellen via mail naar 
info@dansschoolpure.be. 
 
Voor onze privacyverklaring, klik hier.  

Naleven reglement  

Wanneer een lid (of de ouders, familie en sympathisanten) van Dansschool PURE de 
voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking van de dansschool 
verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast worden. Dit kan gaan van 
mondelinge waarschuwingen naar schriftelijke meldingen. Indien na het ondernemen van 
deze eerste stappen geen verbetering van de situatie wordt bereikt, dan behoudt 
Dansschool PURE zich het recht verdere stappen tot schorsing of uitsluiting te 
ondernemen.  
 
Opgelet: De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. 
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