
Naam  

Voornaam  

Geboortedatum  

Straat en nummer  

Postcode en gemeente  

 

Emailadres  

Telefoonnummer  

 

Naam ouder(s)/voogd  
bij -18-jarigen 

 
 

 

Inschrijving lessen 

 
 
 
 
 
 

 
Gelieve een kopie van je identiteitskaart toe te voegen (voor- en achterkant). 
 
 regelement gelezen en goedgekeurd. 
 
Datum + Handtekening 
 
  



REGLEMENT 

• De zaal enkel met proper schoeisel betreden. De personen die stijlen volgen waar 

met schoenen gedanst wordt, brengen een extra paar schoenen mee om te dansen.  

• Je toont respect voor de sporters die nog bezig zijn bij het betreden van de zaal. 

• Het bereik van aantal leden in een les is minimum 8 en maximum 20.   

• Het is mogelijk dat het uurrooster nog veranderd van dag en uur tijdens de 

beginweken. De 3e week van september wordt het definitieve uurrooster online 

gezet en dit blijft behouden tot en met het einde van het dansjaar.  

• Lidgeld kan niet worden terugbetaald ten gevolge van (on)voorziene 

omstandigheden. 

• Kinderen jonger dan 12 jaar worden na de dansles door iemand die ze kennen (familie 

of geen familie) opgehaald aan de zaal.  

• Bij Rocky’s verwachten we respect naar docenten, leden en elkaar.  

• Bij moeilijkheden omtrent eender welk onderwerp in verband met of binnen Rocky’s, 

mag en kan gebabbeld worden. Indien dergelijke situatie zich voordoet mag je Ricky 

of Sheila aanspreken en zoeken we samen naar een gepaste en geschikte oplossing.  

• Uitzonderingen zijn een beslissing die gebeuren in onderling overleg met Ricky, Sheila 

en de betrokkene(n). Alle opties zullen worden overwogen en de beslissing die hieruit 

volgt is volledig gerechtvaardigd. Wij vragen dan ook bij dergelijke situaties de privacy 

hieromtrent te respecteren.   

• Wij kunnen op elk moment beslissen om voor wangedrag naar anderen of verbreken 

van het reglement je te weigeren bij de volgende inschrijving.  

• Uw gegevens worden gevraagd voor communicatie met betrekking tot Rocky’s gym 

of Rockys Dance Company, zullen altijd gehanteerd worden volgens de 

privacywetgeving en zullen 3 jaar na de laatste inschrijvingsdatum verwijderd 

worden. 

 
 
 


