Huishoudelijk Reglement - Dansstudio Yolo-Time bvba
a) Onze waarden
• Dansstudio Yolo-Time streeft naar een aangename omgeving waar elke danser aan bod komt,
ongeacht niveau, leeftijd en mogelijkheden. Dansstudio Yolo-Time hecht belang aan kwaliteit,
respectvolle communicatie en persoonlijk advies.
• Wij vragen respect voor de leden, lesgevers, infrastructuur en omgeving.
• Wij veroorzaken geen overlast, binnen noch buiten de Dansstudio.
• Wij verwachten van alle leden dat zij bijdragen aan deze waarden en akkoord gaan met het
huishoudelijk reglement.
b) Danslessen
• De deuren openen 15 minuten voor aanvang van de lessen. Bij nevenactiviteiten dient men het
geplande uur te volgen.
• De dansvloer is tijdens de les alleen toegankelijk voor leden.
• Niet-leden zijn niet toegelaten in de danszaal. Behoudens tijdens opendeurdagen, proeflessen, vrije
dansactiviteiten en/of speciale activiteiten wordt dit toegestaan.
• Kinderen van dansende leden verblijven tijdens de les in de speelruimte. Zij zullen de lessen niet
storen, behoudens noodgevallen.
• Tijdens de lessen verwachten we stilte in de Dansstudio, bar en speelruimte. Begeleiders moeten
tijdens de les plaats nemen in de veranda of speelruimte. Ouders en begeleiders zijn
verantwoordelijk voor het gedrag van hun minderjarige kinderen.
• Stand-in partners worden enkel toegelaten op aanvraag, mits voldoende kennis en bijkomende
vergoeding.
• Indien een les niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van de lesgever of
extreme weersomstandigheden, of door officiële feestdagen of schoolvakanties, zal er geen
compensatie of vervangende les voorzien worden. De zaakvoerders zullen in samenspraak met de
lesgevers bepalen of een eventuele inhaal-les van toepassing is en er een praktische mogelijkheid
bestaat.
• Indien veel leden hun afwezigheid vooraf melden, kunnen lessen worden samengevoegd,
geannuleerd of een alternatief voorgesteld. De lesgevers zullen hun best doen de leden hiervan zo
snel mogelijk op de hoogte brengen.
c) Afspraken voor de leden
• Leden komen op tijd en staan omgekleed op de dansvloer bij het begin van de les.
• Leden nemen actief deel aan de les, zullen andere deelnemers niet afleiden en blijven tijdens de les
op de dansvloer.
• Om medische redenen kan een lid tijdens de les de dansvloer verlaten en plaatsnemen in de
danszaal. De lesgever(s) worden hiervan op de hoogte gebracht. Het lid zal de les dan passief volgen
om geen achterstand te veroorzaken die volgende lessen kunnen vertragen.
• Leden die meerdere lessen zonder geldige reden missen, kunnen voor het vervolg van de lessen
uitgesloten worden. Dit om vertraging van de hele groep te vermijden. Het is aanbevolen contact op
te nemen met de lesgevers voor mogelijke privé lessen om achterstand te vermijden. Deze privé
lessen worden dan ook bijkomstig vergoed.
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Leden zijn vriendelijk uitgenodigd om Dansstudio Yolo-Time te vertegenwoordigen op evenementen
(bv jaarmarkten, opendeurdagen, demodagen…) en te supporteren tijdens wedstrijden. De lesgevers
geven informatie wanneer deze plaatsvinden.
Wedstrijdkoppels vertegenwoordigen Dansstudio Yolo-Time tijdens evenementen en wedstrijden.
Zij ontvangen tijdens inschrijving afzonderlijke voorwaarden hieromtrent. Zij zullen alles in het werk
stellen om de reputatie van Dansstudio Yolo-Time hoog te houden en te beschermen. Zij dragen de
afgesproken kleding met opschriften en logo’s van Dansstudio Yolo-Time.

d) Afspraken voor de lesgevers
• De lesgevers doen hun best om de lessen op een respectvolle en professionele manier te laten
verlopen. Zij zullen elk lid bijstaan met raad en daad om de aan te leren lesstof duidelijk over te
brengen.
• De lesgevers leveren kwalitatief hoogstaande lessen door bijscholing en occasionele deelname aan
wedstrijden.
• Lesgevers zijn bereikbaar voor advies, vragen en redelijke verzoeken. Zij helpen de leden tijdens
trainings- en/of oefengelegenheden wanneer mogelijk.
• De keuze van muziek en dansfiguren is aangepast aan de waarden van Dansstudio Yolo-Time om een
aangename omgeving te creëren waar elke danser aan bod komt.
• Externe lesgevers mogen geen leden van Dansstudio Yolo-Time overnemen zonder toestemming van
Dansstudio Yolo-Time. Bij niet-naleving kan de samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk
stopgezet worden.
e) Dansstudio, bar en infrastructuur
• Alle gebruikte ruimtes worden met respect gebruikt en ordelijk achtergelaten. Defecten of
beschadigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de lesgevers. Gebruikers zijn aansprakelijk voor
moedwillige beschadigingen.
• Wij vragen het gebruik van aangepaste dansschoenen op de dansvloer. Werkschoenen of schoenen
met diepe profielen zijn - wegens krasgevaar - niet toegelaten. Voor de Advanced dansgroepen zijn
dansschoenen verplicht.
• Lockers staan tijdens de lessen en dansactiviteiten gratis ter beschikking van de leden. Het is niet
toegelaten deze te claimen, reserveren of sleutels mee te nemen. Achtergelaten persoonlijke zaken
worden verwijderd. Voor een verloren sleutel wordt een vergoeding van 50€ aangerekend.
• De bar staat ter beschikking voor consumpties en snacks. Meegebrachte waren worden niet
toegelaten. Alcohol wordt alleen geserveerd boven de 18 jaar. Bediening is aan de bar en leeggoed
wordt door de gebruiker afgeruimd.
• Bij een geplande eetgelegenheid worden allergieën voorafgaandelijk gemeld, zodat hier rekening
mee kan gehouden worden. Dansstudio Yolo-Time draagt geen verantwoordelijkheid wanneer men
hier niet tijdig over geïnformeerd werd.
• Binnen Dansstudio Yolo-Time is een algemeen rookverbod. Roken is toegelaten op de aangeduide
plaatsen aan de hoofdingang en veranda uitgang.
• De buitenzitplaatsen aan de veranda zijn beperkt.
• Toegang tot het zwembad en vijver zijn ten strengste verboden. Redders zijn niet aanwezig.
• Bij aankomst en binnen komen, moeten leden hun schoenzolen controleren op zand en steentjes ter
bescherming van de dansvloer.
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De parking van Dansstudio Yolo-Time is privé-eigendom. De parking is alleen ter beschikking van de
leden en bezoekers. Gebruikers plaatsen hun voertuigen in de aangeduide vakken en veroorzaken
geen overlast aan buren en weggebruikers. ’s Avonds wordt extra gelet op het vermijden van lawaai
overlast. Dansstudio Yolo-Time is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.

Administratie en financiën
• Inschrijvingen voor groepslessen vinden plaats tijdens de eerste of tweede proefles. Latere
inschrijvingen worden in principe geweigerd en zijn afhankelijk van de beslissing van de lesgevers.
• Een inschrijving is pas volledig na ontvangst van de betaling. Deze is dan definitief.
Een ontslagnemend lid kan geen teruggave eisen van de betaalde bijdragen.
• Inschrijvingen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet doorverkocht worden.
• Het inschrijvingsgeld van lesnemers of Yolo-Time leden bevat een ongevallenverzekering bij
Danspunt of Danssport Vlaanderen en dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk letsel tijdens
dansactiviteiten, lessen en de reisweg heen en terug. Ongevallen moeten zo snel mogelijk gemeld
worden aan de lesgevers.
• Niet-leden van Dansstudio Yolo-Time – occasionele bezoekers - kunnen enkel aanspraak maken op
de ongevallenverzekering van Danspunt of Danssport Vlaanderen tijdens openbare activiteiten, met
name opendeurdagen en proeflessenweek. In alle andere gevallen wordt er aanspraak gemaakt op
een eigen ongevallenverzekering. Hetzij infrastructurele fouten zich opdringen.
• Een prijsvermindering voor een groepsles of privé les kan niet gevraagd worden wanneer men geen
lessen kan bijwonen wegens persoonlijke omstandigheden. Een uitzondering om medische redenen
wordt enkel in overleg met de lesgevers bepaald.
• Annuleren van een ingeschreven en betaalde groepsles kan enkel na voorlegging van een
doktersattest á rato van de al gevolgde lessen. Indien gewenst, kan de inschrijving binnen één jaar
éénmalig ingeruild worden voor een andere groepsles van gelijke waarde. Inruilen voor privé lessen,
consumpties of andere Yolo-Time activiteiten wordt niet toegestaan.
• Mits voorlegging van een doktersattest kunnen de lesgevers beslissen het aantal verloren
cursuslessen tijdens het eerstvolgend jaar (dansseizoen) terug kostenloos op te nemen. De reeds
opgenomen lessen worden wel vergoed.
• Lesgevers bepalen in welke groep leden kunnen inschrijven, aangepast aan het niveau en
mogelijkheden van de leden. Hun oordeel is definitief.
• Het aantal leden per groep is afhankelijk van de dansstijl en wordt bepaald door de lesgever. Indien
een groep volgeboekt is, is inschrijven niet meer mogelijk en kan een wachtlijst worden aangelegd.
De lesgever kan beslissen groepen op te splitsen en bijkomende groepen te creëren.
• Beurtenkaarten zijn een onbeperkt geldig.
• Annuleren van een ingeschreven activiteit/evenement/privé les (uitgezonderd groepslessen) kan tot
1 dag voor de geplande aanvangdatum. Het niet-tijdig annuleren of het niet opdagen van een
inschrijving geeft alleen recht op 50% terugbetaling. Mits voorlegging van een doktersattest.
• Een Yolo-Time kadobon is geldig dmv. een persoonlijke Dansstudio Yolo-Time stempel, datum van
uitgifte en handtekening van verkoper. Een kadobon is tot één jaar geldig vanaf datum van uitgifte.
• Voor een terugbetaling van uw Mutualiteit kan u een formulier aan de lesgevers bezorgen die dat
voor u zullen invullen.
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Qua planning volgt Dansstudio Yolo-Time de schoolvakanties. Alle vakantie- en sluitingsdagen
worden op voorhand aangekondigd via de standaard communicatiekanalen: onze website
www.yolo-time.be, facebook pagina, infobladen in de danszaal en mededelingen van de lesgevers.
Drugs, doping, discriminatie, enige vorm van verbale en/of fysieke agressie en seksuele intimidatie
zijn te allen tijde verboden en reden tot onmiddellijke uitsluiting.
Dansstudio Yolo-Time kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging
van kleding of persoonlijke bezittingen.
Dansstudio Yolo-Time kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik maken van
buiteninfrastructuur dat niet openbaar wordt gesteld zoals zwembad en vijver.
Dansstudio Yolo-Time respecteert de privacy en confidentialiteit van de leden. Zij beschermt alle
verzamelde informatie en zal deze niet aan derden doorgeven of verkopen.
Dansstudio Yolo-Time heeft het recht prijzen, planning en cursus inhoud te allen tijde aan te passen.
Dansstudio Yolo-Time is een privé onderneming en hecht grote waarde aan de gedragscode.
Zij behoudt het recht personen te weigeren en leden te ontslaan zonder opgave van redenen.

g) Auteursrechten
• “Yolo-Time” en haar logo zijn geregistreerde merknamen en eigendom van Dansstudio Yolo-Time
bvba. Alleen Dansstudio Yolo-Time kan in haar naam communiceren en haar naam & logo gebruiken
op correspondentie, advertenties, uithangborden, kledij en andere objecten.
• Het kopiëren van Yolo-Time kadobonnen of andere persoonlijke inschrijvingen wordt aanschouwd
als diefstal en zal als dusdanig worden aangegeven bij gerechtelijke diensten.
• Het is verboden foto’s, video’s of ander beeldmateriaal te nemen van de dansers en lesgevers.
• Ter promotie van Dansstudio Yolo-Time op sociale media en websites kan beeld-, video- of
fotomateriaal gemaakt worden. Leden die hier niet in wensen voor te komen, moeten dit bij hun
inschrijving melden.
• Aangeleerde choreografieën, dansen en figuren blijven eigendom van Dansstudio Yolo-Time en
mogen niet aan anderen doorgeven worden.

Alle gevallen niet vermeld in dit huishoudelijk reglement worden aan de beslissing van de zaakvoerders van
Dansstudio Yolo-Time overgelaten.
Het huishoudelijk reglement is van kracht vanaf 3 september 2016.
Deze huidige versie vervangt alle voorgaande en is van kracht vanaf 1 januari 2017.
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