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REGLEMENT DANSSCHOOL BALANZE 

A. Regels van Dansschool Balanze:  
 
KLEDIJ  
● Sieraden, horloges en piercings zijn uit voorzorgs- en 

veiligheidsredenen ten strengste verboden. 
● Tijdens de lessen graag het haar goed vastmaken om 

gezichtshinder te voorkomen.  
● Gelieve je te voorzien van warme kledij om blessures te 

voorkomen.  
● Elke les heeft bijpassende kledij en/of schoeisel. Gedurende de 

maand oktober krijgt elk kind de kans om dit aan te schaffen.  
o Peuters: Aansluitende sportkledij 
o Kleuters: Roze balletpak, huidkleurige collant zonder voetjes en 

het haar in dotje 
o Klassiek: Zwart balletpak, zwarte collant zonder voeten en 

demi-pointes. Haar in dotje 
o Pointes: Zwart balletpak, huidkleurige collant met voeten, 

pointes, dotje 
o Modern: Zwart balletpak met zwarte collant zonder voet. Haar 

vast 
o Hip-hop: Losse sportkledij en sneakers 
o Popdance: Sportkledij en sneakers 
o Krachttraining: Aanspannende sportkledij 
o Gym-en showelementen: Aanspannende sportkledij 
o Training compagnie modern: Zwart balletpak en zwarte collant 

zonder voeten, Balanze-training voor wedstrijden 
o Training urban: Losse sportkledij en sneakers. Balanzetraining 

voor wedstrijden 
o Showteam: Sportkledij en sneakers 

 
ALGEMEEN  
● Wij vragen u ten zeerste om stipt in uniform klaar te staan bij 

aanvang van de les.  
● U betaalt inschrijvingsgeld voor 29 lessen per jaar per dansles.  

De lessen die uitvallen omwille van examens en overmacht 
worden niet ingehaald.  

● Gedurende de examenperiodes gaan de lessen voor leerlingen 
van 12j+ niet door.  
Dit met uitzondering van de lessen op vrijdag en de lessen voor 
volwassenen. 

● Bij afwezigheid gelieve vooraf te verwittigen.  
Dit om veiligheidsreden, zodat onvoorziene afwezigheden gemeld 
kunnen worden bij de verantwoordelijke van het kind.  
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● De indeling van de lessen gebeurt per discipline. Leeftijd en 
niveau kunnen per dansgroep anders zijn. Zo kan ieder kind/ 
jongere zich opwerken naar zijn/ haar gewenste niveau.  

● Onze dansschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal van 
persoonlijke bezittingen. Gelieve kostbare bezittingen dan ook zo 
veel mogelijk thuis te laten en de danskledij met naam te tekenen.  

● Wij vragen aandacht naar hygiëne toe en een verzorgd 
voorkomen van uw kind. Naast lichamelijke hygiëne vragen wij 
ook om de danskleren na elke les uit te wassen.  
Het gebruik van deodorant bij jongeren is een basisvereiste.  

● Het deelnemen aan de dansvoorstellingen is niet verplicht.  
Wij maken een onderscheid tussen ons tweejaarlijks optreden en 
andere buitenschoolse optredens. Zo zal er gedurende het jaar 
gewerkt worden aan het tweejaarlijks optreden. Bijkomende 
optredens zullen niet in die mate invloed hebben op de lessen.  

● Uw inschrijving geldt pas na betaling van het lidgeld.  
Gelieve dit vóór aanvang van de opgelegde data in orde te 
maken. Wenst u graag een bewijs van betaling?  
Dan kunt u deze bekomen door contact op te nemen met de 
dansschool. 

● Annuleringsvoorwaarden bij vakantiekampen:  
Terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk op 
vertoon van een doktersattest. We rekenen wel een 
administratiekost van 15 euro aan.  
Indien Dansschool Balanze een kamp moet annuleren door 
overmacht, zal er ook een administratiekost van 15 euro 
aangerekend worden. 

● Bij ontoelaatbaar gedrag met een groot storend effect op de les, 
hebben wij de toestemming om uw kind hiervoor voor korte of, 
indien nodig, voor langere duur aan de kant te zetten. Dit binnen 
een tijdsbeperking van 1 les. 

● Informatie die bijdraagt tot een goede omgang tussen leerkracht 
en leerling graag bij inschrijving melden. Dit om minder prettige 
omstandigheden te voorkomen. Dingen zoals: ziektes, angsten, 
beperkingen,... Zo kunnen wij als leerkracht optimaal reageren en 
handelen. Bij het niet vermelden van belangrijke informatie, is de 
school niet verantwoordelijk voor een eventuele incorrecte 
reactie. 

● Voor maatschappelijk kwetsbare sporters die financiële 
moeilijkheden ervaren, biedt dansschool Balanze de mogelijkheid 
om aan een verminderd tarief lessen te volgen doorheen het jaar. 
Moest er iemand om welke reden dan ook zich tegengehouden 
voelen om te komen sporten bij de dansschool, mogen ze steeds 
contact opnemen. 

● Bij financiële problemen is het mogelijk om danskledij te huren. 
Gelieve in deze situatie contact op te nemen met de organisatie.  
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● Pestgedrag is niet toegelaten. Dansschool Balanze hanteert ook 
een ethische gedragscode en mag indien nodig leerlingen bannen 
uit de lessen. Hieronder enkele belangrijke puntjes: 
 
Respect 
o we laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met  

die persoon eens 
o we zeggen het als iemand iets goed doet 
o we luisteren goed naar wat anderen te zeggen hebben 
o we respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen 
o we praten mét elkaar en niet óver elkaar 
o we staan open voor kritiek 

 
Integriteit 
o we doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na 
o we willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het 

doen 
o we respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken 

onze eigen grenzen 
 
Zorgzaamheid 
o we zijn vriendelijk tegen iedereen 
o we luisteren echt naar anderen: luisteren is niet alleen je oor 

open zetten, maar ook vragen stellen waardoor iemand zich 
uitgenodigd voelt iets te vertellen 

o we leven ons in de wensen en zorgen van de andere in 
o we zijn bereid samen te werken en andere te steunen en te 

helpen 
o we geven onze grenzen aan 
o we oordelen niet direct, maar vragen na en trekken daarna pas 

conclusies 
 

 
B. Regels van Bruultjeshoek, Bodyworld en Wavo  

 
ALGEMEEN  
● Het gebruik van (electronische) sigaretten, alcohol en  

verboden middelen is uiteraard niet toegelaten in de gebouwen.  
● Mogen wij u vragen om in Body-World de zwarte gordijnen niet 

aan te raken en steeds in één groep naar de zaal te gaan.  
● Papier en afval worden steeds in de daarvoor voorziene 

vuilnisbakken achter gelaten.  
● Toeschouwers mogen niet in de sportzalen, gangen en 

kleedkamers komen.  
● De deuren van de sportzalen en kleedkamers worden steeds dicht 

gedaan.  
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● De toegang tot de sportzalen, kleedkamers en sanitaire ruimtes is 
verboden voor huisdieren, personen in schijnbaar dronken 
toestand, personen die zich onbetamelijk, brutaal, agressief of 
onzedig gedragen.  

● Het is niet toegestaan lawaai te maken in de gangen.  
● Het nuttigen van eten en drinken kan enkel in de cafetaria. 

Sporters mogen wel water meenemen in de zaal.  
Dit in een niet-breekbare verpakking.  

● De sportvloer mag enkel betreden worden met aangepast 
schoeisel dat netjes is en geen strepen nalaat.  
Buitenschoeisel is niet toegelaten.  

 
KLEEDKAMERS  
● Het omkleden verloopt in de kleedkamers die dansschool Balanze 

toegewezen krijgt. Het dagprogramma en de toegewezen 
kleedkamer worden in Bruultjeshoek aangeduid in het bureel en 
uitgehangen aan het prikbord, voor Bodyworld is dit steeds 
dezelfde kleedkamer (vooraan het gebouw).  

● Het is verboden op de banken van de kleedkamers te staan.  
● Enkel de strikt nodige personen mogen de sportbeoefenaar 

begeleiden naar de kleedkamer.  
● De kleedkamer wordt 15 min voor aanvang van de les geopend en 

moet ten laatste 20 minuten na het einde van de les verlaten 
worden.  

● De kleedkamers worden steeds netjes achtergelaten. Doof de 
lichten en sluit de kranen.  

● De bergruimtes, de hal of gang mag niet gebruikt worden als 
speelruimtes.  

● Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico achtergelaten in 
de kleedkamers. Waardevolle bezittingen worden best mee 
genomen naar de sportzaal om diefstal te voorkomen.  

 
 
 
Door de danser in te schrijven via Ledenbeheer.be gaat u 
automatisch akkoord met het huisreglement van dansschool Balanze. 
U wordt verwacht dit reglement na te leven. 
 
U kunt het reglement steeds raadplegen op onze website 
www.dansschoolbalanze.be. 
 


