
 

 

Lessenreeks: 

Een lessenreeks bestaat steeds uit 7 lessen of 7 weken. De les duurt steeds 1 uur. Je mag meerdere 

keren per week de les volgen voor dezelfde prijs. 

Data en uurrregeling: 

Alle lesdata staan op de website vermeld onder de pagina danslessen. Bij inschrijving worden de data 

en uren ter plaatse nog eens meegedeeld. 

Proefles: 

de eerste les van de reeks geld als een proefles. je kan op het einde van de eerste les nog beslissen 

om de reeks niet te volgen. Voor de proefles betaal je dan € 10,- ter plaatse 

Danspartner: 

Je hoeft absoluut geen danspartner te hebben. We trachten in elke les een even aantal leiders en 

volgers te bepalen. Tijdens de les wordt er regelmatig gewisseld van partner.  

Verloop lessen: 

Er zijn 5 lessenreeksen per schooljaar. Voor sommige dansvormen zijn meerdere niveaus voorzien. In 

samenspraak met de lesgever kan je na één of meerdere lessenreeksen overgaan naar een volgend 

niveau. De cursist dient er rekening mee te houden dat dit volgend niveau meestal op een ander uur, 

soms ook op een andere dag plaatsvindt. De cursussen worden bij elke lessenreeks opnieuw 

opengesteld voor iedereen. 

Wil je inschrijven voor een cursus en heb je reeds ervaring dan kom je naar de lessen beginners en 

halfgevorderden. De leraar zal na afloop dan je niveau bepalen.  

Blijkt dat je inderdaad kan deelnemen aan de les halfgevorderden dan verzoeken we je om ook in te 

schrijven voor de les beginners en dit om pedagogische redenen. 

Annulering / Wijziging: 

Etage Tropical behoudt zichzelf ten allen tijde het recht om een cursus te annuleren wanneer er 

onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. 

Indien een les afgelast wordt door belet van de lesgever, zal er in de eerste plaats gezocht worden 

naar vervanging. Indien geen vervanging gevonden kan worden, zal de gemiste les op een later 

tijdstip ingehaald worden, bijvoorbeeld in de schoolvakanties. Indien ook dit om praktische redenen 

niet mogelijk is, zal het cursusgeld worden teruggestort. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn op 

de inhaalles is het inschrijvingsgeld niet recupereerbaar. Er is verder geen enkele extra 

schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers. 



Afwezigheid: 

Reeksen of gemiste lessen door afwezigheid van de deelnemer worden niet terug betaald en kunnen 

niet worden overgedragen naar een ander persoon of tijdstip. Bij uitzonderingen zoals reizen, 

gedeeltelijke afwezigheid door overmacht en dergelijke houden we wel rekening enkel indien u dit 

vermeldt bij aanvang van een reeks. 

Op tijd: 

We vragen iedereen om steeds mooi op tijd aanwezig te zijn. Indien je specifieke dansschoenen hebt, 

reken dan ook de extra tijd bij om deze aan te doen voordat de dansles begint. Het steeds 

onderbreken van de les door mensen die te laat binnenkomen doet afbreuk aan de kwaliteit van de 

les. 

Verzekering: 

In het inschrijvingsgeld voor de danslessen is een verplichte bijdrage gecalculeerd voor een 

ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is enkel geldig gedurende 

de lesactiviteiten onder leiding van een lesgever van Etage Tropical. Je bent niet verzekerd tijdens 

activiteiten op eigen initiatief. Bij laattijdige inschrijvingen of betalingen ben je niet verzekerd. 

Aanwezigheidslijsten: 

Aan de hand van aanwezigheidslijsten kan Etage Tropical de aanwezigheid en betaling van de 

deelnemers controleren. Dit geeft de lesgever ook een beter inzicht van de prestatie per deelnemer.  

Kledij / Schoenen: 

Algemeen draag je gemakkelijke kledij waar je goed mee kan bewegen. Een strakke jeans is dus niet 

meteen aangewezen. Ook hoef je niet van in het begin dure dansschoenen te kopen. Dansen kan 

perfect met elke schoen met lederen zool. 

Tussenkomst Mutualiteiten: 

Een aantal mutualiteiten komen voor een deel tussen in het lidgeld dat betaald wordt in sport- en 

dansverenigingen. Informeer ernaar in je ziekenfonds. Je krijgt een formulier dat door ons dient 

ondertekend te worden. Je kan dit steeds meerbrengen naar de lessen.  

Drank: 

Het is niet mogelijk om eigen drank mee te nemen. Er is drank voorzien op de locatie zelf aan 

democratische prijzen. 

We wensen iedereen veel dansplezier. Tot op de dansvloer! 

 

 


