
 
 

 

 

VEILIGHEIDSREGELS / VOORWAARDEN 

 
 

- Mondmasker dragen is verplicht bij aankomst, tijdens de pauze en bij vertrek na de les. Bij 

gebrek aan een mondmasker; er zullen telkens wegwerp mondmaskers ter beschikking zijn 

voor €1, enkel gepast betalen mogelijk. Tijdens de les is het dragen van een mondmasker niet 

verplicht omdat er voldoende afstand tussen de dansers zal zijn. 

 

- Handen verplicht ontsmetten met door ons voorziene handgel zowel bij aankomst als bij 

vertrek. 

 

- Alle dansers staan 1,5 meter uit elkaar door aangeduide plaatsen op de grond. 

 

- Het is niet toegelaten om in groepjes bij elkaar te staan voor de les start. Bij aankomst ga je 

onmiddellijk op je plaats staan/zitten. (Babbelen lukt ook van op afstand ;) ) 

 

- Enkel dansers zijn toegelaten, ouders kunnen niet blijven om te kijken. 

 

- Ben je ziek? Blijf dan ZEKER thuis. 

 

PRAKTISCH 

 

 

- Show Off Dance Complex ‘Outside classes’ start vanaf 25/05/2020 t.e.m. 21/06/2020. Deze 

lessen worden aangeboden voor volgende leeftijdsgroepen: 7 – 12 jaar en + 13 jaar. Voor 7 – 

12 jaar zullen er 2 lessen per week gegeven worden (woensdag en vrijdag). Voor + 13 jaar 

zullen er 3 lessen per week gegeven worden (maandag, woensdag en vrijdag). Onze 

allerkleinsten zullen nog even moeten afwachten.  

 

- Inschrijven voor de lessen is verplicht omdat er een maximum is van 19 personen per les. 

Inschrijven kan ENKEL ONLINE via SODC.BE. 

 

- Wanneer een dansles volzet is, wordt er onmiddellijk een tweede les gepland op dezelfde dag 

(vroeger of later). 



 

 

 

PRAKTISCH 

 

 

- Tussen elke les zal 30 minuten tijd zitten, zodat dansers van verschillende lessen elkaar niet 

kruisen. 

 

- Wanneer het op de dag van de openlucht les slecht weer is (bij constant aanhoudende regen), 

gaat de dansles NIET door. Dansers die inschreven voor die dag worden persoonlijk verwittigd. 

 

- Voor de openlucht lessen is er een speciale beurtenkaart nodig. Deze 5-BEURTENKAART 

kost €27,50 (€5 per les + €2,50 transactiekosten voor contactloze betaling online). Deze 

beurtenkaarten kunnen ENKEL ONLINE besteld en betaald worden. (Let op: je kan pas 

reserveren na aankoop van de beurtenkaart!) Deze beurten zijn enkel geldig voor de openlucht 

lessen en kunnen dus bij de officiële heropening NIET meer gebruikt worden. Overgebleven 

beurten worden NIET terugbetaald. 

 

- Lopende beurtenkaarten of abonnementen van S.O.D.C. werden bevroren vanaf 1/04/2020. 

Deze blijven bevroren tot de officiële heropening van de dansschool. 

 

- Ga voor vertrek THUIS naar het toilet, het toilet in de dansschool mag niet gebruikt worden. 

(Enkel in uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer het om een danser gaat) 

 

- Drankjes zijn niet beschikbaar ter plaatse, dus breng zeker iets van thuis mee. 

 

- Breng telkens iets regenbestendig mee (paraplu, regenjas, …). Wanneer het plots begint te 

regenen, kan er binnen niet geschuild worden. 

 

- Knielappen zijn niet nodig. Alle choreo’s worden aangepast aan de situatie. (Geen grondwerk, 

geen partnering, geen contact) 

 

- De dansschool zal opnieuw gesloten zijn in de week van 22/06 t.e.m. 28/06 ter voorbereiding 

van de officiële opening op 29/06/2020 (deze datum is onder voorbehoud en hangt af van de 

overheid). 

 

- S.O.D.C. is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

 

- Parkeren op de parking is niet toegelaten. 


