
 

Bij S-pression gelden enkele belangrijke afspraken: 
door aan te sluiten bij S-pression vzw  bevestig je (je ouders) onderstaand reglement gelezen te hebben  en  

aanvaard je (je ouders) dit reglement. 
*Kleedcabine: de kleedcabine kan enkel gebruikt worden tijdens de leswissels.  Je dient dus in de foyer te wachten tot de 

leswissel om gebruik te maken van de kleedcabine. Omkleden in de foyer is verboden. Eten in de kleedcabine en in de 

danszalen is verboden. 

*Kledij: je draagt gemakkelijke, sportieve kledij. Sportschoenen met zwarte zolen zijn verboden op de dansvloer. Dansen op 

kousen/ “footies” is eveneens mogelijk. Aangepaste kledij (voor elke dansstijl) mét S-pression logo kan je kopen op de 

dansschool. Data van verkoop van de S-pression kledij worden vooraf bekendgemaakt. 

*Dansvloer: het is verboden om met je schoenen van buiten op de dansvloer te komen. Je dansschoenen breng je mee van 

thuis en je wisselt van schoenen in de kleedcabine. Geen schoenen met zwarte zolen op de dansvloer ! 

*Wees op tijd! (te)Laatkomers storen de les.  

*Om vooruitgang en succes te boeken in je dansontwikkeling dien je iedere les aanwezig te zijn.  Je aanwezigheid is 

eveneens belangrijk in functie van de dansshows!  

*Ouders/familie komen niet in de danszaal/kleedcabine. Tijdens de lessen kunnen ouders/familie  wachten in de foyer.  

Koffie/soep/chocomelk/frisdrank/water zijn er beschikbaar via drankautomaten.   

*5 minuten voor het einde van iedere les kunnen de ouders in/aan de danszaal de laatste minuten van de les bijwonen. 

*De dansschool staat niet in voor opvang voor/na de dansles en is niet verantwoordelijk voor wat er met de dansers voor/na 

de les (binnen of buiten de dansschool) gebeurt.  Ouders vragen wij met aandrang dochter/zoon tijdig af te halen. 

*Lidgelden worden niet terugbetaald. Uitzondering: ernstige kwetsuur of langdurige ziekte (gestaafd met een doktersattest) 

*De omgeving van de dansschool is geen speelplaats. Hou het buiten rustig en heb respect voor de buren. Hou de omgeving 

van de dansschool netjes en werp je afval in de daarvoor voorziene vuilbak. Heb respect voor alle ruimtes in de dansschool.  

*Foto’s, videopnames: door aan te sluiten bij de dansschool verklaar je je akkoord dat tijdens de lessen/algemene  repetities 

en shows foto’s en video opnames worden gemaakt . Heb je bezwaren tegen deze regel meld je dit schriftelijk via          

info@s-pression.be 

*S-pression is aangesloten bij Danssport Vlaanderen. Bij deze federatie heeft de dansschool ook een verzekering afgesloten 

die dekking geeft bij lichamelijke letsels opgelopen tijdens de dansactiviteiten en op de weg van/naar de dansschool. 

Blessures worden onmiddellijk gemeld aan de lesgever. Wij dienen aangifte aan de verzekeringsmaatschappij te doen binnen 

de 48u. 

*Neem geen waardevolle voorwerpen mee naar de dansschool. (Klein) persoonlijk gerief kan je meenemen uit de kleedcabine 

naar de danszaal. Daar kun je dit opbergen in de (open) kasten. 

*Wie zich schuldig maakt aan diefstal /vandalisme in/ rond de dansschool wordt ontslagen uit de dansschool. Bij 

diefstal/vandalisme wordt automatisch de politie verwittigd. 

*De communicatie tussen de dansschool/docenten en dansers verloopt voornamelijk via  mail, de website 

(ledenpagina/securitypagina) en via facebook. Raadpleeg regelmatig deze communicatiekanalen zodat je op de hoogte blijft.  

Bezorg ons je correct mailadres ! 

*Wil je als danser/ouder een gesprek met één van de docenten?  Samen met de docent zoek je een gepast moment (buiten 

de lesuren!) om dit gesprek te voeren. 

*De jaarkalender (op welke dagen is er wel/geen dansles) vind je op de site  www.s-pression.be-->danslessen-->jaarkalender.  

Hierop vind je een overzicht van de lesdagen voor het komend seizoen. Raadpleeg deze kalender regelmatig. 

*De dansschool houdt ledengegevens (naam,voornaam,geboortedatum,adres,gsm,mutualiteit) bij ten behoeve van de 

(verplichte) verzekering en voor intern gebruik. Wij delen deze privacygegevens niet met anderen. Wanneer u het 

lidmaatschap bij S-pression niet vernieuwt kunt u ons vragen deze gegevens uit ons ledenbestand te wissen. Deze vraag stelt 

u via secretariaat@s-pression.be  

*Gelieve het apart document ivm verkeer- en parkeerregels op de site van de dansschoo  te lezen  

*In de onpare jaren: gelieve het apart document ivm de 2-jaarlijkse dansshows te lezen en te ondertekenen. 

http://www.s-pression.be/

