
Regelement Stichting dansschool Rowie 2021-2022 
 

1. Alle danslessen worden gegeven in Dorpshuis de Phoenix. Adres: Pastoor van Winkelstraat 
11, 5374 BG Schaijk.  
 

2. Om deel te mogen nemen aan de danslessen betaalt u per seizoen (september - juni) een 
vergoeding (lesgeld). 

Peuterdans:  € 27,50 per blok (8 lessen). Per seizoen zijn er drie peuterdansblokken. 
Mixdans 1 t/m 7: € 115,- per seizoen 
Mixdans 8 en 9:  € 120,- per seizoen 
Volwassenen:  € 120,- per seizoen 
Showgroep:  € 115,- per seizoen 
 

3. De vergoeding dient in één termijn voor 30 november 2021 voldaan te zijn. U kunt op twee 
manieren betalen: 
- Overschrijving van uw bank- en/of girorekening naar: NL36 RABO 0143223593 ten name 
van Stichting dansschool Rowie onder vermelding van naam, achternaam en groepsnummer. 
- Contant. U wordt verzocht om het bedrag gepast, in een gesloten enveloppe, mee te 
nemen naar de les en af te geven bij de docent. U krijgt een kwitantie als betaalbewijs. 
Teruggave van lesgeld is niet mogelijk.  

 
4. Indien de vergoeding niet is voldaan voor 30 november 2021 wordt een boete van € 2,50 per 

week in rekening gebracht. Indien de boete oploopt tot boven €10,- zal de leerling niet meer 
mogen deelnemen aan de lessen, totdat de vergoeding is voldaan.  

 
5. De leerling verbindt zich voor het gehele seizoen (en termijn van betaling) en verplicht zich 

door akkoord te gaan met plaatsing de totale vergoeding te betalen, ongeacht het aantal 
verzuimde lessen, ongeacht onvoorziene omstandigheden en bij algehele afmelding.  
  

6. Bij Stichting dansschool Rowie moet iedereen zich prettig voelen. Pesten (met woorden, 
schriftelijk/per telefoon, lichamelijk, uitsluiting, uitlachen etc.) is niet toegestaan.  

 
7. Vakanties en eventuele wijzigingen, alsmede bijzondere zaken en aangelegenheden, worden 

per email, per whatsapp en/of via de website bekend gemaakt.  
 

8. Kledingvoorschriften:  
Kinderen dragen tijdens de lessen een balletpak of een soepel, rekkend zittende sportkleding 
en sport- of balletschoenen. Voor de oudere leerlingen en volwassenen soepel zittende, 
rekkende kleding en sportschoenen of zwarte jazz-balletschoenen.  
Voor de optredens zijn alle leerlingen verplicht om volledig zwarte sport-, ballet- of jazz-
balletschoenen te dragen. 
In de winter en/of koude dagen zijn beenwarmers prettig om te dragen om blessures te 
voorkomen.  
Zorg ervoor dat de haren zijn vastgebonden en uit het gezicht zijn en dat de sieraden af zijn. 

 
9. De leerlingen dienen op tijd bij de les aanwezig te zijn zodat er op tijd en gezamenlijk gestart 

kan worden met de les. Zorg ervoor dat de leerling vóór de start van de les naar het toilet is 
geweest.  

 
10. Het is niet toegestaan om als ouders/familie/vrienden/vriendinnen etc. bij de les aanwezig te 

zijn tenzij je lid bent van de dansgroep. In verband met de coronamaatregelen is het nu ook 
niet toegestaan om een ouder mee te nemen tijdens de eerste proefles.  



11. Tijdens de lessen zijn geen etenswaren toegestaan met uitzondering van een traktatie (zie 
punt 12) bij verjaardagen/geboortes etc. Het is wel toegestaan om een flesje water mee te 
nemen. Flesjes frisdrank, sappen, limonade e.d. zijn niet toegestaan. 
 

12. Trakteren bij een verjaardag mag maar is absoluut vrijblijvend. Een klein snoepje, 
soepstengel, klein koekje (biscuit), rijstwafel, doosje rozijntjes of waterijsje is toegestaan. 
Chips, softijs, chocoladerepen e.d. zijn niet toegestaan. Op www.voedingscentrum.nl staan 
goede tips voor een gezonde(re) traktatie. De eetbare traktatie wordt meegenomen naar 
huis, daar kan in overleg met ouders/verzorgers de traktatie worden genuttigd. Informeer 
eerst even bij de docent of er kinderen allergieën hebben. Daarnaast kan er natuurlijk ook 
niet eetbare traktaties uitgedeeld worden zoals een kleurplaat, kleurpotlood, bellenblaas, 
feesttoeter etc.    

 
13. De stichting draagt geen verantwoording voor vermissing en/of diefstal van persoonlijke 

eigendommen. 
 

14. De stichting is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel.  
 

15. Stichting dansschool Rowie is niet aansprakelijk voor verplichtingen en/of overeenkomsten 
aangegaan door Stichting dansgroep Anke en Marieke.  

 


