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INSCHRIJVINGEN
- Elke leerling die een les volgt moet éérst ingeschreven zijn (€10 per jaar)
- De inschrijving is pas volledig nadat alle gegevens doorgegeven zijn en nadat het inschrijvingsgeld betaald werd.
- Uw telefoonnummers zijn noodzakelijk zodat we u kunnen verwittigen als een les uitzonderlijk geschrapt wordt.
- Uw e-mail-adres is praktisch (en ecologisch!) om u informatie over stages e.d. te kunnen doorgeven.
INSCHRIJVINGSGELD
- Het inschrijvingsgeld (10€/leerling/jaar) dekt de gemeensch. verzekering en de administratiekosten voor het schooljaar.
- Het inschrijvingsgeld is verplicht te betalen maar niet voor leerlingen vanaf 65jaar, die niet gedekt worden door de verzekering.
- Het inschrijvingsgeld is niet terugbetaalbaar.
BETALING VAN DE LESSEN
- Alle lessen, zélfs een proefles, moeten betaald worden.
- Apart betaalde lessen moeten aan de inkombalie betaald worden, VOOR de aanvang van de les (Geen Bancontact).
- Indien de inkombalie gesloten is, moeten deze lessen, vóór de les begint, aan de leraar betaald worden.
-De lessen kunnen apart betaald worden in de eerste 3 maanden, dan als forfaitair tarief voor het jaar (goodkooper).
-De lessen kunnen ook het hele jaar door apart betaald worden, maar dan zonder de voordelen van een forfaitair tarief.
JAARLIJKS FORFAITAIRE TARIEVEN
- Deze zijn voordeliger omdat de administratie eenvoudiger wordt, en een regelmatige aanwezigheid stimuleren.
- De forfaitaire tarieven moeten op voorhand betaald worden en zijn NIET terugbetaalbaar (zie "lange afwezigheid").
- Lessen die door de school geschrapt werden zullen uiteraard op het forfaitair tarief terugbetaald worden eind juni.
- De student moet zijn terugbetalingsenvelop vragen (einde juni).
- De eerste apart betaalde lessen worden afgetrokken van het daarna forfaitair tariefvoor de periode van september tot juni.
AFWEZIGHEDEN
- Indien u afwezig bent, help het ons bij de organisatie van de lessen indien u ons dit meldt via telefoon of e-mail.
- Een afwezigheid (zelfs indien op voorhand aangekondigd), zal NIET terugbetaald worden op het forfaitaire tarief. (Dat is het principe
van een forfaitair tarief).
- Een gemiste les kan worden hersteld op een ander tijdstip, op passende wijze en in het lopende jaar.
- Gemiste lessen door lange afwezigheid (minstens 5 opeenvolgende lessen) en enkel omwille van medische redenen
kunnen uitzonderlijk overgedragen worden naar het volgende jaar. Er is geen enkele terugbetaling mogelijk bij afwezigheid van een
leerling.
VERZEKERING
- De verzekering van de leerlingen is verplicht en inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
- De schoolverzekering is niet op naam, maar gemeenschapellijk, daarom moet iedere leerling er verplicht toe bijdragen.
- Bij een ernstig ongeval tijdens de les, moet de leerling (in orde met zijn inschrijving) verplicht en binnen de 24 uur het
ongevalformulier aanvragen bij de directie (02/424.10.77). Na die tijd kan geen dossier meer geopend worden.
- Opgelet, recent werd ons door de verzekeringsmaatschappij een forfait opgelegd van 25€ per geopend dossier.
Dit door misbruiken bij de aanvragen tot dekking van "kleine ongevalletjes", die vanaf nu niet meer ontvankelijk zijn.
- Deze franchise is ten laste van de leerling, het bedrag wordt ingehouden op de terugbetaling der medische kosten.
- De betrokkene moet onverwijld dit formulier invullen en rechtstreeks doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.
- De verzekeringsmaatschappij is de ENIGE beheerder van het dossier en oordeelt als ENIGE of een ongeval gedekt wordt of niet.
- Onoplettendheid wordt niet weerhouden als oorzaak van een ongeval! (slechte opwarming, rondlopen in de studio's of op de trappen,
op de spiegels slaan, de school verlaten zonder te verwittigen, enz…). WEES WAAKZAAM!
- Alles in verband met een schadegeval wordt rechtstreeks tussen de betrokkene en de verzekeringsmaatschappij behandeld
(doorsturen van medische documenten, vragen, terugbetalingen van onkosten…).
- De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen buiten hun lesuren. Zij zorgen ervoor dat hun kinderen begeleid worden in de
school, en na de les opgevangen worden. De ontvangstruimte is geen kinderopvang !
- De verzekeringsmaatschappij dekt geen leerlingen ouder dan 65 jaar, zij moeten dus zelf voor een verzekering zorgen.
RONDLOPEN IN HET GEBOUW
- Soms moet u, omwille van de layout van de school, door een in gebruik zijnde studio passeren. Aan leerlingen en hun ouders wordt
gevraagd de aan de gang zijnde lessen te respecteren en in stilte en discreet door de studio's te gaan aub.
- Voor de kleinsten: EEN enkele ouder begeleidt zijn kind naar de kleedkamer, helpt het zich om te kleden en gaat direct terug naar de
ontvangstruimte.
- Wees stil in de gangen en de kleedkamers. Je hoort alles in de studio, ondanks de tapschoenen!
- Gelieve uw gsm uit te schakelen vooraleer u door de eerste dansstudio komt.
- Roken is strikt VERBODEN in het hele gebouw. Dieren zijn ook verboden in het hele gebouw.

LESSEN
- Wees op tijd in de les, t.t.z. in danskledij en met uw dansschoenen aan, 5 min. vóór het beginuur van de les.
- Het is onontbeerlijk goeie danskledij te hebben. De leraars hebben de vrijheid om een bepaalde leerling uit te sluiten die niet over
degelijk gerief beschikt dat eventueel gevaarlijk kan zijn voor hem of de anderen. De tapdans kinderen moeten hun schoenen kunnen
vastmaken.
Geen tapschoenen die te groot zijn ! Voor de tapschoenen dienen de schroeven goed vast en diep geplaatst te zijn. De schroeven
mogen niet uitsteken,anders raakt de vloer beschadigd!
- Alle lessen beginnen met een opwarming, laatkomers zullen hun eigen verantwoordelijkheid moeten opnemen in geval ze niet voldoende
voorbereid (opgewarmd) zijn voor de les.
- Laatkomers worden niet meer toegelaten tot de les als deze reeds 5 min gestart is, uit respect voor de leraars en de andere
leerlingen wiens les hierdoor verstoord wordt.
- Leerlingen die reeds klaar staan voor de volgende les, worden verzocht de huidige les niet te verstoren.
- GSM uitsschakelen tijdens de les!
-Een minimum van 8 ingeschreven leerlingen is nodig om de les in de uurrooster te houden.
VERVANGING
- Tap Show Company behoudt zich het recht voor om een afwezige leraar te vervangen, zodat de les zeker plaatsvindt. Het is inderdaad
onmogelijk om alle leerlingen op tijd te verwittigen en de kans om les te krijgen van een andere (competente !) leraar is zeker een
nuttige ervaring voor de leerlingen.
STUDIO'S
- Het is strikt verboden te eten in de studio's en de kleedkamers. Gebruik daarvoor de bar-ontvangstruimte die daarvoor ingericht
werd a.u.b..
- Buiten water mag er geen andere drank genuttigd worden in studio's en kleedkamers (onbehandelde houten vloeren!).
KLEEDKAMERS
- Op elke verdieping staan er kleedkamers ter beschikking. U moet deze gebruiken om u om te kleden.
- Niemand kleedt zich om in de bar-ontvangstruimte, ook niet (zeker niet!) "enkel schoenen" !
- Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers.
- Neem uw handtas, geldbeugel, gsm (uitgeschakeld!), uurwerk, enz… mee naar de dansstudio.
- De school is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in het hele gebouw.
OUDERS
- Enkel de leerling volgt de les. Niemand blijft bij de leerling in de dansstudio, of volgt de les mee.
- De ouders blijven in de bar-ontvangstruimte, die werd speciaal voor hen voorzien. Niet in de trap zitten !
- Ouders die met andere kinderen wachten houden die adequaat en in stilte bezig gedurende deze "lange" wachttijd.
- De leraar behoudt zich het recht voor om de ramen van de studio op elk moment af te sluiten, om zijn leerlingen een les op niveau te
garanderen.
-Opgelet voor het parkeren van uw voertuig! De laan is ofwel betalend ofwel met verplichte schijf, en wordt dagelijks gecontroleerd.
NIEUW
Zo is het nu ook in onze wereld geworden, de school zal geen lessen terug betalen in geval van antiterroristische acties en andere
extreme en dringende situaties (zoals sterke sneeuwvallen enz.)
EN TENSLOTTE
Al deze opmerkingen komen voort uit voorvalletjes die gedurende al deze jaren gebeurd zijn… Tot onze spijt wordt deze lijst alsmaar
langer met nieuwe bepalingen. We willen niet overkomen als politieagenten maar willen van deze ruimtes voor iedereen gezellige werken leerruimtes maken.
In dit alles vertrekken we vanuit een minimum aan respect voor elkaar, en een minimum aan fatsoen en beleefdheid.
Wij hopen dat u deze bepalingen allemaal goed gelezen hebt en rekenen op uw begrip.

De leerling moet dit document tekenen en aan de balie afgeven bij inschrijving:
Naam, voornaam van de leerling……………………………………………………………………………………………
Handtekening van de leerling (of ouder bij minderjarig):

datum inschrijving:………………………………………………

Gelezen en goedgekeurd,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

