Infinite styles, 1 passion

IZEGEMSE DANSACADEMIE
Algemene voorwaarden en privacy verklaring
1. Algemeen.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten,
overeenkomsten, diensten en/of werkzaamheden van de Izegemse Dansacademie.
Door je in te schrijven en het lidgeld/toegangsgeld voor activiteiten te betalen, ga je
akkoord met de afspraken van de dansschool.

2. Inschrijvingen.
De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Door het invullen van een inschrijvingsformulier voor de wekelijkse lessen,
workshops of danskampen en het betalen van het lidgeld bevestig je je definitieve
inschrijving.
Lidgelden wordt niet terugbetaald, enkel bij voorleggen van een medisch attest kan
onder de vorm van een tegoedbon geldig voor 1 jaar en strikt persoonlijk een deel
van het lidgeld worden terugbetaald. Het terug te betalen bedrag wordt bepaald door
de Izegemse Dansacademie en dat is definitief. Er wordt altijd een administratiekost
van 30 euro en BTW percentage (21%) aangerekend. (dit gezien er al kosten
gemaakt zijn, zoals onder andere de ledenverzekering)
Indien de les(sen) niet kunnen doorgaan door onvoorziene en/of opgelegde
maatregelen van de overheid en/of door extreme weersomstandigheden of door
overmacht, zal geen terugbetaling van het lidgeld voor de niet genoten dansles(sen)
gebeuren. De dansschool zal haar uiterste best doen deze dansles(sen) binnen
hetzelfde dansseizoen op te schuiven of via online kanalen lessen of lesmateriaal
aan te reiken, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt op binnen de vooropgestelde termijnen
van 14 dagen. Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, kan de leerling de toegang tot
de lessen worden geweigerd.
Bij niet betaling na 30 dagen heeft de Izegemse Dansacademie het recht om een
aanmaningskost aan te rekenen van 10 euro per kostennota en een schadebeding
van 15 % per maand. Indien de dansschool een niet betaalde kostennota uit handen
geeft, komen alle bijkomende kosten voor rekening van de ingebreke zijnde.
In meerdere termijnen betalen is mogelijk, maar enkel na schriftelijke toestemming
van de dansschool. Hiervoor richt u uw vraag per mail aan de dansschool. Deze
termijnen moeten wel heel stipt opgevolgd worden. Bij nalatigheid is het openstaande
bedrag onmiddellijk opeisbaar.

3. Lessen.
De leerlingen komen op tijd naar de les. Dat wil zeggen graag minimum 5 minuten op
voorhand aanwezig zijn, zodat de les kan starten op het aangegeven tijdstip.
Laatkomers storen de les voor de anderen en voor de dansdocent. Leerlingen die te
laat komen excuseren zich bij de leerkracht en geven de reden van te laat komen.
De instructies van de docenten worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. Leerlingen
die de les storen door onaanvaardbaar gedrag, kan de toegang tot de les ontzegd
worden.
De leerlingen en ouders zijn respectvol naar de docenten en andere leerlingen toe.
Pesten en geweld (zowel verbaal als fysiek) wordt niet getolereerd.
Respect en discipline zijn belangrijke eigenschappen voor een danser. Dansen is
leuk, maar vraagt om discipline en inzet. Als je les mist door niet op te letten of door
afwezig te zijn, mis je techniek, routine en repetitie. Probeer daarom zeker in alle
lessen aanwezig te zijn. Mocht het een uitzonderlijke keer gebeuren dat je niet kan
komen naar de les, vinden we het wel fijn als je dit even per mail laat weten
(info@izegemse-dansacademie.be)
Het is niet toegestaan om te eten tijdens de lessen. Kauwgom wordt ten strengste
verboden.
Water en sportdrank wordt toegestaan, enkel in een navulbare drinkfles of fles met
draaidop. Geen blikken en brikjes.
Bij blessures die het dansen fysiek verhinderen, is het toch aangewezen om de
lessen aan de kant kijkend mee te volgen. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe
oefeningen, aandachtspunten en zeker ook de choreografie voor de
dansvoorstellingen. De danser moet voldoende gerevalideerd zijn alvorens de lessen
te hervatten. Te vroeg herbeginnen is gevaarlijk voor de lichamelijke gezondheid van
de danser.
Wie te vaak afwezig is tijdens de lessen en daarom te ver achterop is geraakt of de
groep in hun ontwikkeling tegenhoudt, kan in deelname aan lessen en/of
dansvoorstellingen geweigerd worden of heringedeeld worden in een andere groep.
Tijdens de lessen en repetities mogen ouders of begeleiders de danszaal niet
betreden, tenzij de docent dit toestaat. Er mogen geen fragmenten uit de les of
voorstelling gefilmd worden. Zonder toestemming mag geen beeldmateriaal gebruikt
worden op sociale media.
We proberen steeds alle lessen die we voorzien hebben in ons rooster te laten
doorgaan, maar we hanteren wel een minimum aantal inschrijvingen van 10
cursisten. Bij minder dan 10 inschrijvingen behouden we het recht om de les te
annuleren. Het lesgeld wordt dan terugbetaald, of u kan een andere les in de plaats
volgen.

In elke les hanteren wij een maximum aantal inschrijvingen om de kwaliteit en de
veiligheid van de lessen te kunnen blijven garanderen. De datum van betaling van
het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.
Jongere dansers kijken op naar oudere dansers. Deze worden dan ook verzocht het
goede voorbeeld te geven.

4. Kledij.
Tijdens de meeste lessen werken wij met een uniform. Een lijst met de uniformen kan
je terugvinden op de website onder de rubriek 'uniform'.
Leerlingen dienen dat uniform ook te dragen tijdens de lessen. Indien een leerling
meerdere dansstijlen volgt, dient de leerling over de verschillende uniformen te
beschikken en deze correct dragen in de verschillende lessen.
Tijdens de lessen klassiek ballet wordt een strakke dot gedragen. Losse haren
worden met spelden naar achter vastgezet.
Tijdens alle andere lessen wordt het haar opgebonden gedragen. Losse haren
worden met spelden naar achter vastgezet.
De naam van de kinderen moet in de kledij worden gezet, om zo verlies te beperken.
Verloren goederen worden verzameld in een daartoe voorziene plaats. Indien zij na
een maand niet zijn opgevraagd, worden ze weggegeven aan spullenhulp.
Je danst ofwel op blote voeten, balletschoenen, jazzschoenen of in sportschoenen
die niet buiten worden gedragen! Geen zolen die afgaan op de vloer. Tijdens de
balletlessen draag je de uniform balletschoenen.
De Izegemse Dansacademie is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of
verlies van persoonlijke goederen. Dit geldt zowel in de dansschool als in de
kleedkamer.
Gsm's dienen uit te staan tijdens de les en tijdens de korte drink onderbreking. Mocht
u voor werk- of privé-redenen telefonisch bereikbaar moeten zijn, verwittig de docent
daar dan van voor aanvang van de les.
Geen juwelen die kunnen kwetsen (uurwerken, grote ringen, lange halskettingen)
Waardevolle dingen thuis of in rekje in de zaal, niet in de kleedkamers. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor diefstal.

5. Verzekering.
Leden zijn pas verzekerd na betaling van het lidgeld. Overeenkomstig de geldende
polisvoorwaarden dekt de door de Izegemse Dansacademie onderschreven
verzekeringsovereenkomst ENKEL de lichamelijke letsels die de leden oplopen
tijdens de lesuren en op de normale weg tussen de vertrekplaats en de danszaal van
de dansschool.
Lichamelijke letsels ten gevolge van ongevallen die plaatsvinden tijdens een activiteit
die én georganiseerd wordt door de dansschool én gebeurt onder het toezicht van
een lesgever in naam van de dansschool zijn eveneens verzekerd.
De Izegemse Dansacademie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de
niet-aanvaarding van een schadedossier door de verzekeraar.

De verzekeringsmaatschappij dient bij ongeval binnen de 24 uur ingelicht te worden.
Dit gebeurt via de docenten van Izegemse Dansacademie of per mail. Gebeurt dit
niet tijdig, komt de verzekering niet meer tussen.
Tijdens de les mag je niet zonder toestemming van de docent de dansstudio's
verlaten. Tijdens een eventuele pauze mag het lid het gebouw niet verlaten.

De nooduitgangen moeten steeds vrij gehouden worden.

6. Infrastructuur en veiligheid.
De leerlingen houden de kleedkamers en danszaal proper. Afval wordt gedeponeerd
in de daartoe voorziene vuilniszakken of -bakken. Na de lessen worden de
kleedkamers en zaal opgeruimd. Verloren goederen worden verzameld in een
daartoe voorziene plaats. Indien zij na een maand niet zijn opgevraagd, worden ze
weggegeven aan spullenhulp.
Bij materiële schade die door toedoen of nalatigheid van een lid berokkend wordt,
kan een geldelijke tussenkomst gevorderd worden.
De minderjarige leerlingen moeten worden begeleid tot in de dansschool door hun
ouders of begeleider, zodat bij ziekte of noodgevallen er geen kinderen alleen voor
de deur staan. De begeleider dient aanwezig te blijven tot er een docent aanwezig is.
Leerlingen mogen tijdens de lessen de danszaal enkel verlaten als ze daartoe de
toestemming gekregen hebben van de docent. Ouders mogen de dansruimte niet
betreden zonder toestemming.
Ook na de dansles dient de danser opgehaald te worden in de dansschool. Kinderen
mogen de dansschool niet alleen verlaten, ze mogen niet alleen op straat lopen.
Indien de kinderen dit wel doen, is dit enkel mits toestemming en onder de
verantwoordelijkheid van de ouder(s).
Er geldt een algemeen rookverbod binnen de gebouwen. Het gebruik van om het
even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is
verboden.

7. Aansprakelijkheid.
De Izegemse Dansacademie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging
van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten
de dansschool.
Onze dansers zijn na betaling van het lidgeld wel verzekerd voor lichamelijk letsel dat
zich voordoet tijdens de danslessen.

8. Orde en tuchtmaatregelen.
Wanneer een lid (of de ouders, familie en sympathisanten) van de Izegemse
Dansacademie de voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking
van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast
worden. Deze zijn, in de volgorde waarin ze worden toegepast:
●
●
●

Een waarschuwing: een mondeling waarschuwing van de docent.
Een schriftelijke melding aan de ouders van het lid: dit kan zowel via brief als
via mail, door de docent.
Een aanmelding bij het bestuur: door de docent aan het bestuur.
Wanneer
het gedrag van het lid (of de familie, ouders of sympathisanten) aanhoudt,
ondanks de voorgaande maatregelen, zijn er een aantal sancties die
genomen kunnen worden. Deze sancties zijn:

●
●

Een schorsing: d.w.z. dat het desbetreffende lid voor een bepaalde periode
de lessen/activiteiten van de Izegemse Dansacademie niet mag volgen.
Een uitsluiting: d.w.z. dat het desbetreffende lid definitef uit de Izegemse
Dansacademie wordt verwijderd.

De docent brengt het bestuur via aanmelding op de hoogte van het wangedrag van
het lid (of ouders, familie en sympathisanten). Het bestuur beoordeelt de situatie en
beslist de tuchtmaatregel die aan het betrokken lid zal voorgelegd worden. De
tuchtmaatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het gesanctioneerde lid ter
kennis gebracht. De tuchtmaatregel is onmiddellijk van kracht. Deze sanctie is
onaanvechtbaar.

9. Foto- en filmopnames/ choreografieën.
Alle choreografieën van de Izegemse Dansacademie zijn eigendom van de
dansschool.
Uit respect voor de vele uren voorbereiding wordt er een oproep gedaan om geen
delen van de les door te geven aan derden.
Er mogen geen fragmenten uit de les of voorstelling gefilmd worden. Zonder
toestemming mag geen beeldmateriaal gebruikt worden op sociale media.
Beeldmateriaal die tijdens kampen, optredens of activiteiten worden genomen mogen
niet gepubliceerd worden via social media zonder toestemming van de Izegemse
Dansacademie. Bij publicatie moet steeds de naam van de choreograaf vermeld
worden + ‘Izegemse Dansacademie’.
Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend
bedoeld voor eigen gebruik van de danser. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het
een (voormalig) danser niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de
lessenreeks op welke wijze dan ook commercieel en/of in groeps- of
verenigingsverband buiten de dansschool aan te wenden of te laten wenden en/of
binnen de dansschool klanten te werven voor gerelateerde activiteiten.

10. Privacy.
De leerlingen en de ouders van de minderjarigen geven met de ondertekening van
dit reglement hun toestemming om afbeeldingen en videos waarvan hun kind een
deel uit maakt te mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van de Izegemse
Dansacademie. Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals sociale media als
facebook, instagram, onze website en andere sociale media kanalen die in de
toekomst worden gebruikt door de dansschool.
Ook kunnen er fotos van uw zoon of dochter op een affiche of flyer gebruikt worden.
De Izegemse Dansacademie hecht veel waarde aan de bescherming van je
persoonsgegevens en jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij
doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. De Izegemse Dansacademie houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Lees dit beleid aandachtig want het bevat essentiële informatie over hoe uw
persoonsgegevens worden verwerkt.
Wanneer we verwijzen naar persoonsgegevens, bedoelen we de informatie die je
aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mail, telefoonnummer, maar
ook de lessen die je volgt of e-mails die je naar ons hebt verstuurd.
Door het verstrekken van deze gegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van
dit beleid en ga je hier uitdrukkelijk mee akkoord.
Heb je na het lezen van dit beleid nog vragen? Laat het ons zeker weten via
info@izegemse-dansacademie.be
Welke gegevens worden verwerkt?
Alle gegevens die gevraagd worden in het inschrijvingsformulier worden bewaard en
verwerkt. Hier gaat het dus onder andere om je naam, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres. Alsook jullie keuze van danslessen voor het
semester of volledig dansjaar.
Waar krijgt of verzamelt de Izegemse Dansacademie je gegevens?
Deze gegevens verkrijgen wij door het inschrijvingsformulier die je zelf invult. Je bent
niet verplicht om deze gegevens vrij te geven, maar zonder deze gegevens kunnen
wij onze diensten niet verlenen. Indien je dus gegevens weigert mee te delen aan
onze organisatie wordt het onmogelijk om deel uit te maken van de dansschool.
Je bent ook als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.
Waarom worden deze gegevens bewaard?
Deze gegevens worden bewaard om onze diensten goed te kunnen laten verlopen.
Wij moeten weten wie er in onze les staat en voor welke les die persoon heeft
gekozen. Telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt om communicatie naar
onze leerlingen en ouders/voogd vlot te laten verlopen.
Ook vraagt onze verzekering bepaalde gegevens van ons om leerlingen volledig te
verzekeren.
Wie verwerkt in de dansschool de gegevens en krijgt hier toegang toe?
Om jouw gegevens goed te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot deze
gegevens aan onze werknemers. Binnen de dansschool zijn deze gegevens alleen
toegankelijk voor personen die daarvoor in functie van hun taken toegang toe
moeten hebben.
Dansdocenten krijgen enkel toegang tot jullie naam en telefoonnummer. Dit krijgen zij
aan de hand van een aanwezigheidslijst.
Dansdocenten krijgen toegang tot jullie telefoonnummer om ouders/voogd te kunnen
contacteren indien nodig.
Ook de persoon die de technische ondersteuning verzorgt van ons
inschrijvingssysteem kan deze gegevens zien.
Hoe worden gegevens extern uitgewisseld?
Occasioneel hebben andere organisaties gegevens nodig om ook hun diensten vlot
te kunnen laten verlopen. Zoals eerder vermeld is dit de organisatie die onze
verzekering in orde brengt. Ook organisaties die bijvoorbeeld danswedstrijden en

dansworkshops organiseren waaraan wij willen deelnemen hebben
persoonsgegevens nodig van leerlingen. Uiteraard wordt er nooit meer gedeeld dan
nodig is.
Wat wordt precies hoe, waar en hoe lang bewaard?
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de
contractuele relatie tussen jou en de Izegemse Dansacademie.
Deze gegevens worden bewaard in een database beveiligd met een wachtwoord.
Hoe faciliteer je de uitoefening van de rechten van betrokkenen? Jullie, de
betrokkenen, hebben ook enkele rechten in dit privacybeleid.
- Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elke moment gratis kennis te nemen van jouw
persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens
maken.
- Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet te delen met ons. Daarnaast heb
je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonlijke gegevens te verbeteren,
aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken.
Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van
persoonlijke gevens bepaalde diensten onmogelijk worden.

