HUISREGLEMENT
Basic Body Fit – Patricia Thijs
1. Inschrijving/verzekering bedraagt 15 euro voor een volledig dansseizoen, deze
betaling dient te gebeuren samen met het invullen van het inschrijvingsformulier.
De deelnemer is pas lid na het invullen van het formulier en het betalen van het
bedrag. Dit moet gebeuren tijdens de start van het nieuwe seizoen of in de loop
van het dansseizoen als de deelnemer later toetreedt;
2. Iedere nieuwe deelnemer heeft recht op 1 gratis proefles. Indien men na de
proefles nog niet overtuigd is om in te schrijven bestaat de mogelijkheid om per
les te betalen;
3. Er worden geen abonnementsgelden terugbetaald zonder geldig doktersbewijs;
4. Iedere deelnemer mag zijn mobiele nummer doorgeven om zich te laten
toevoegen aan de WhatsApp-groep "BODYFIT". Hierin wordt enkel informatie
meegedeeld over wat betreft de lessen, eventuele annuleringen,
vakantieregelingen, nieuwigheden ... Daarom vragen we om geen persoonlijke
informatie hierin te delen (o.a. vakantiefoto's, weekenduitjes, lange onderlinge
conversaties ...). De WhatsApp-groep "BODYFIT-FUN" is een mogelijkheid om
wel jullie persoonlijke bezigheden met elkaar te delen;
5. De lesgever mag lessen, tijdstippen en dagen wijzigen zonder opgave van reden.
In geval van een langere afwezigheid van de lesgever zal er steeds de uiterste best
gedaan worden voor vervanging van de lesgever. In geval van extreme
weersomstandigheden zoals hevige sneeuwval en storm zal de les afgelast of
verplaatst worden om de veiligheid van de lesgever en deelnemer te garanderen.
We proberen iedereen te verwittigen maar verwijzen altijd naar onze WhatsAppgroep om iedereen snel en efficiënt te kunnen bereiken;
6. Elk lid wordt verzekerd, deze bijdrage zit in het inschrijvingsgeld. Indien men een
letsel oploopt tijdens de dansles is men verplicht dit te melden in een tijdspanne
van 1 dag. Enkel letsels tijdens de dansles komen in aanmerking. Tijdens een
proefles is de danser niet verzekerd, deze proefles volgt men op eigen risico.
Persoonlijke klachten en/of problemen mogen steeds vermeld worden aan de
lesgever;

7. Basic Body Fit is niet verantwoordelijkheid voor schade en diefstal van persoonlijke
spullen tijdens de lessen;
8. We respecteren elkaars privacy en ontspanning. Tijdens de les worden er geen
langdurige conversaties gevoerd;
9. Bij aanvang van iedere les, worden de gsm's uitgeschakeld of op stilstand gezet;
10. Het afstempelen van de beurtenkaarten gebeurt voorafgaande de les;
11. Drank, drugs en roken is strikt verboden tijens de lessen van Basic Body Fit;
12. Het meebrengen van eigen drank, bij voorkeur water, is toegestaan;
13. Er is geen verplichte kledij maar we vragen om met sportieve kledij naar de les te
komen. Vooraleer men de zaal binnenkomt, worden de schoenen uitgedaan. Dit
enkel voor de locatie te Beringen (mattenzaal);
14. Choreo’s aangeleerd in de lessen van Basic Body Fit mogen in geen geval gebruikt
worden voor andere doelen tenzij in overleg met de lesgever;
15. Gedurende de lessen kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden voor
promotionele doeleinden. Indien men persoonlijk geen foto’s of video’s wenst,
mag men zich naar de achtergrond begeven en/of dit melden aan de lesgever;
16. Dit reglement kan te allen tijde aangepast of gewijzigd worden door Basic Body
Fit. Punten niet aangehaald in dit reglement dienen persoonlijk met het bestuur
overlegd te worden.

