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Om de gezellige sfeer op onze dansstudio te behouden, heeft Attitude 54 Dancestudio een aantal huisregels opgesteld. 

Wij vragen leerlingen en bezoekers deze regels door te nemen en zich hier aan te houden: 

In en om de dansstudio 

o Iedereen die bij Attitude 54 Dancestudio danst is behulpzaam en aardig tegen elkaar.   

o Fietsen s.v.p. niet voor het hek van de kinderopvang neerzetten.  

o Wij willen u vragen op de gang rekening te houden met de medegebruikers van dit gebouw. Zingende/schreeuwende/ 

rondrennende kinderen is dan ook niet de bedoeling.  

o Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan de eigendommen van de dansstudio, medewerkers en de leerlingen.  

o De studio heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansstudio te weigeren. 

o De studio heeft het recht om tarieven, openingstijden, lestijden- dagen en –reglementen te wijzigen. 

o De studio is over het algemeen gesloten tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen. Meer informatie vindt u 

hierover in de nieuwsbrief en op onze website.  

o Op de gang staat een prullenbak, gelieve deze te gebruiken ☺  

o Iets kwijtgeraakt of vergeten in de studio? Onze gevonden voorwerpen vindt u in de plasticbak in het gangetje voor de 

zaal. 

Tijdens de lessen: 

o Graag op tijd aanwezig zijn in de les. 

o Laat (jonge) kinderen naar de wc gaan vóór de les. 

o Voor de veiligheid mag men geen kauwgom nuttigen tijdens de lessen. 

o Het is helaas niet toegestaan vriendjes/vriendinnetjes voor de gezelligheid te laten kijken tijdens de danslessen. 

Vriendjes/vriendinnetjes die misschien ook op dansles willen zijn natuurlijk wel van harte welkom voor een gratis 

proefles. Toch eenmalig een vriendje/vriendinnetje meenemen? Dit kan door voor hem/haar een losse les te kopen (5,00 

euro).  

o Wij willen u vragen, het aan ons door te geven indien een leerling niet bij de les aanwezig kan zijn. Dit kan via de mail 

(info@attitude54.nl) of via een sms of app bericht naar 06 – 25 38 32 06. 

o Dansen op buitenschoenen is niet toegestaan. Leerlingen vanaf groep 3 dansen tijdens de lessen en 

optredens/eindshow op geheel zwarte dansschoenen. Peuters/kleuters dansen ook op geheel zwarte dansschoenen of op 

gymschoentjes/sokken. 

o Leerlingen t/m groep 5 krijgen elke les 5 minuten pauze op de gang. Hiervoor mogen zij wat te drinken meenemen. 

Eten is niet toegestaan. 

o Leerlingen vanaf groep 6 mogen een flesje drinken meenemen naar de les. Zij krijgen tijdens de les de gelegenheid om 

in de zaal even wat te drinken.  

o Elke eerste les van de maand, mogen ouders de laatste paar minuten in de danszaal komen kijken. Op onze locatie in 

Woerden geeft het lampje op de gang aan wanneer de ouders binnen mogen komen (groen=kom maar kijken). In 

Linschoten zal de deur open gezet worden. Om rust in de lessen te bewaren is het niet mogelijk tijdens andere lessen te 

komen kijken. Ook leerlingen die voor de volgende les komen, wachten op de op de gang wachten tot de les helemaal 

afgelopen is.   

o Bij deelname aan onze lessen en/of de door ons georganiseerde voorstellingen, geeft u automatisch toestemming om 

gefilmd/gefotografeerd te worden. Deze foto’s kunnen door de studio worden gebruikt voor promotie doeleinden. 

o Leerlingen die de lessen verstoren door ongepast gedrag, worden gewaarschuwd. Indien nodig worden ook de ouders 

op de hoogte gesteld. Bij aanhoudend ongepast gedrag, kan dit verwijdering van de dansstudio tot gevolg hebben. 

Verwijdering uit de dansstudio geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.  

Overige: 

o Lees de nieuwsbrief, zo loopt u geen belangrijk nieuws omtrent de studio, lessen en optredens mis. Daarnaast kunt u 

ook onze Facebook-pagina volgen. U vindt ons door te zoeken naar ‘Attitude 54 Dancestudio’.   

o Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maand voor het nieuwe cursusjaar per e-mail bij ons in te worden gediend én mondeling 

bij de desbetreffende docent vermeld te worden.  

o Indien er naar een optreden toe gewerkt wordt en je kan niet aanwezig zijn bij het optreden, vragen wij dit te melden 

aan de desbetreffende dansdocent zodat deze rekening kan houden met het maken van de choreografie.  

o Rondom voorstellingen en andere optredens wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zoveel mogelijk in de les 

aanwezig zijn om mee te kunnen doen aan alle repetities.  

o De dansschool beschikt over verschillende outfits die de leerlingen vaak aantrekken tijdens de optredens. Daarnaast 

vragen wij leerlingen zelf basiskleding mee te nemen zoals een legging, shirt of (korte) 

broek. U hoort tijdig voor een optreden welke kleding uw zoon/dochter zelf mee dient 

te nemen.  

o Om rust in de groepen te behouden en i.v.m. de eindshow, is het gedurende een 
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cursusjaar niet mogelijk om door te schuiven naar een andere groep. Dit kan wel met ingang van het nieuwe cursusjaar.  

o Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is behoudt de studio 

het recht de les af te lassen. 

 

Aansprakelijkheid:  

o Voor de, door u gemaakte schade in de studio, kan u aansprakelijk worden gesteld. 

o De studio stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. 

o Attitude 54 Dancestudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel- of andere schade, ontstaan ten gevolge van 

het deelnemen aan de lessen dan wel andere (buiten) activiteiten van de studio of als gevolg van het 

verblijf in en om de studio. 

 

Selectiegroepen 

o Leerlingen die in een selectiegroep dansen, volgen daarnaast ook verplicht een reguliere les. 

o Deelname aan de door ons georganiseerde optredens is voor leerlingen van de selectieteams verplicht. Mocht je toch 

een optreden moeten missen, dan is het mogelijk dat je één of meerdere optredens daarna ook niet mee kunt wegens 

aanpassing van de choreografie.  

o Leerlingen van de selectieteams zijn net als wij erg gemotiveerd om te trainen en geweldige optredens neer te zetten. 

Dit houdt in dat zij geen selectielessen missen (m.u.v. ziekte).  

o Bij te weinig motivatie, het missen van te veel lessen of niveaustagnering kunnen wij, na een waarschuwing en contact 

met de ouders, besluiten om de leerling niet meer deel te laten nemen aan de desbetreffende selectiegroep. 

o Selectieteams nemen regelmatig deel aan wedstrijden. Hier zijn kosten aan verbonden. De eerste wedstrijd van het 

seizoen zal door Attitude 54 Dancestudio betaald worden. Mocht het team aan meerdere wedstrijden meedoen binnen 

één seizoen, vragen wij de ouders/verzorgers om een bijdrage. Wanneer het team nog niet klaar is voor wedstrijden of 

er geen geschikte wedstrijden te vinden zijn, behoudt Attitude 54 Dancestudio het recht deel te nemen aan geen enkele 

wedstrijd.   

o Dit jaar zal er geen vervoerschema gemaakt worden voor het rijden naar wedstrijden. Per e-mail worden jullie 

geïnformeerd over de locatie en aanwezigheidstijd. Ouders/leerlingen kunnen zelf onderling afspraken maken over 

wie/wanneer rijdt en hoeven ons hier niet over te informeren. 

o Selectieleerlingen dragen de Adidas-pakken en mogen deze ook mee naar huis nemen. Zij betalen hiervoor 30,00 euro 

borg. Wanneer een leerling stopt met (selectie)dansen en hij/zij het pak onbeschadigd inlevert, ontvangt hij/zij de 30,00 

euro retour. 

o Leerlingen uit selectie 3 en 4 en de talentenklas dansen op de zwarte leren danssneakers van het merk ‘Papillon’ of ‘Hi’ 

of ‘Rocky’. Leerlingen uit selectie 1, selectie 2 en de Attitudedancers dansen ook op deze danssneakers óf op hun witte 

sneakers.  

o Wij willen onze selectieleerlingen vragen op te zeggen vóór de meivakantie wanneer zij volgend cursusjaar niet meer 

willen deelnemen aan het selectieteam, zodat wij hier rekening mee kunnen houden bij de team-indeling voor het 

volgende cursusjaar. 

o Veel succes allemaal & op naar de top! 
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