
 

 

 

 

 

 

HUISREGELS ALGEMEEN: 

Informatie, nieuws en mededelingen 

• Op onze website kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, 

zodat je alle nieuwsberichten ook per e-mail ontvangt. Like ook 

onze pagina op Facebook. Ook hier plaatsen we regelmatig 

nieuwsflitsen met foto’s en filmpjes.  

 

 

  

 

• Als je vragen hebt, verzoeken wij je deze zoveel mogelijk via e-mail te stellen: info@kdance.nl. 

Eventueel kun je aan het begin van de les een briefje (mee)geven voor de docent. Zo gaat er zo 

min mogelijk tijd verloren van de les. 

Gevonden voorwerpen 

• Er blijft veel liggen in en rondom de danszalen. Alle gevonden voorwerpen doen wij in de 

daarvoor bestemde bakken in de kleedkamer. Voor iedere vakantie brengen we de spullen naar 

een goed doel. 

• Ons advies is regelmatig in de bak met gevonden voorwerpen te kijken. Ook is het raadzaam om 

danskleding en dansschoenen te voorzien van naam en contactgegevens. 

Aansprakelijkheid 

• K Dance kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, zoekraken van 

kledingstukken of andere ongelukken op materieel gebied binnen onze danslocaties. 

• Ons advies is om geen kostbare spullen in de kleedruimte te laten liggen, zoals sieraden, mobiele 

telefoons en geld. 

• K Dance is niet aansprakelijk voor enig letsel voor, tijdens of na deelname van lessen van onze 

dansschool. Leerlingen blijven zelf verantwoordelijk voor deelname aan een les. Fysieke 

klachten dient u voor de les te bespreken met de docent. We geven op een verantwoorde, goed 

opgebouwde en onderbouwde manier les. Hierdoor doen we er alles aan om de kans op 

lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken. 

• Toegebrachte schade aan de school door leerlingen en/of andere betrokkenen zal verhaald 

worden op de leerling of, in geval van minderjarigheid, op ouders/verzorgers. 

• K Dance behoudt zich het recht om personen te weigeren en de les te ontzeggen, zonder opgaaf 

van redenen. 

Lesdoorgang 

• Een cursusjaar bestaat uit ongeveer 37 weken. Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen geven 

we geen lessen. Deze zullen ook niet ingehaald worden op een later moment. 

• Lessen die wegens geldige afwezigheid van de docent uitvallen worden in principe niet 

ingehaald. In geval van ziekte, vakantie of onvoorziene zaken behoudt K Dance zich het recht 

om een andere docent les te laten geven dan de docent die gebruikelijk voor de groep staat. 

• Als geen vervanging geregeld kan worden, behoudt de K Dance zich het recht een les te 

annuleren. 

z.o.z. 
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• Wij zullen er ten alle tijden naar streven de lessen te laten doorgaan, 

of een aanbod te doen voor inhaallessen op een ander tijdstip. 

Wanneer er onverhoopt toch meer dan twee lessen worden 

geannuleerd door ons, heeft de leerling recht op restitutie van het 

lesgeld. 

• Eventuele aanvraag voor restitutie moet schriftelijk worden 

ingediend. De aanvraag wordt aan het eind van het seizoen in 

behandeling genomen. Restitutieaanvragen kunnen tot 1 juli van het 

lopende cursusjaar in behandeling worden genomen. 

 

 

  

 


