
 

 
AFSPRAKEN 

 
Om het dansplezier bij iedereen te garanderen hebben we enkele afspraken 
gebundeld in ons huisreglement. 
 

• Zich als lid inschrijven betekent dat het huisreglement gekend en aanvaard is. 
 

• Wanneer de les begint, verlaten de ouders/grootouders/… de danszaal.  
Als de lessen doorgaan in het sportlokaal kan er gekeken worden vanaf het balkon. 
Kijken gebeurd in absolute stilte. Indien u een babbeltje wil doen, vragen we om naar 
de cafetaria te gaan. Op die manier wordt de les niet gestoord.  
We raden ook aan om kleine kindjes niet op de balustrade te laten zitten. Ongevallen 
zijn jammer genoeg snel gebeurd. Movere is niet verantwoordelijk voor ongevallen 
van eventuele toeschouwers.  
!! Door de coronamaatregelen is het tijdelijk niet meer toegestaan om te blijven kijken 
naar de danslessen. Op die manier willen we voorkomen dat er veel personen op 
dezelfde plaats bij elkaar komen !! 
 

• Gelieve de danszaal steeds te betreden met propere (binnen)schoenen die geen 
strepen maken. Lange haren kan je best ook altijd samen binden.  

 

• Sieraden en kostbare voorwerpen kunnen best thuis gelaten worden. Om blessures 
te voorkomen vragen we ook om geen sierraden te dragen tijdens de danslessen.  
Movere is niet verantwoordelijk voor verlies en schade aan voorwerpen.  

 

• Elke danser mag een flesje water/sportdrank meebrengen voor tijdens de les.  
 

• Voor onze danslessen zijn geen kleedkamers voorzien. Je mag je spullen gewoon 
meebrengen in de danszaal. Let op: Movere is niet verantwoordelijk voor diefstal, 
beschadiging of verlies. 

 

• Bekijk onze website, Facebookpagina en je e-mail regelmatig voor wijzigingen in het 
lessenrooster, foto’s, evenementen, etc. Wanneer je niet regelmatig op je computer 
te vinden bent, laat het ons weten en dan verwittigen wij jullie op een andere manier.  

 

• Gelieve onze communicatie (brieven, mails, etc.) goed te lezen om misverstanden te 
vermijden.  

 

• Leden van Movere kunnen tijdens onze danslessen en andere evenementen 
gefotografeerd of gefilmd worden. Die foto’s en filmpjes kunnen gebruikt worden op 
onze website en publicitaire doeleinden. Alle leden worden verondersteld hiermee 
stilzwijgend toe te stemmen, tenzij ze ons uitdrukkelijk meedelen dat ze dit niet 
wensen. 
 

• Lidgeld dat betaald is, wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald.  
 

• Door het coronavirus zijn we verplicht om ons te houden aan de maatregelen die 
opgesteld zijn door de overheid of het lokaal bestuur. Deze maatregelen kunnen ook 
aangepast worden in de loop van het dansjaar en dit kan impact hebben op onze 
danslessen. We zullen steeds proberen om onze danslessen op een veilige manier te 



 
organiseren.  
Indien we opnieuw danslessen moeten annuleren, o.w.v. het coronavirus, zullen we 
deze lessen inhalen in januari na de kerstvakantie.  

 

• Hebt u vragen, problemen, nuttige ideeën of opbouwende inbreng? Aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen.  
(voor of na de les/ info@danscentrummovere.be/ 0472 22 43 94)  

 


