
 
 

 

 

VEILIGHEIDSREGELS / VOORWAARDEN 

 
 

- Handen verplicht ontsmetten met door ons voorziene handgel vooraleer de dansschool te 

betreden.  

 

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

 

- Wij vragen om zoveel mogelijk ALLEEN (danser) naar de dansschool te komen. Bij kinderen 

mag er maximum 1 begeleidende ouder aanwezig blijven in de dansschool.  

 

- Ben je ziek? Blijf dan ZEKER thuis. 

 

- Houd voldoende afstand van elkaar buiten de danszaal; gebruik alle plaatsen om te wachten 

tot de les start (de lounge, de bar, de kastjes, de danszaal zelf, …) maar groepeer zeker niet 

allemaal op dezelfde plaats. 

 

- Ouders die aanwezig blijven kunnen gebruik maken van de lounge. Wanneer hier niet 

voldoende afstand kan bewaard worden, is het dragen van een mondmasker verplicht. 

 

- Er kan enkel een drankje gekocht worden VOOR of NA de dansles. 

PRAKTISCH 

 

 

- Deze heropening zal met hetzelfde systeem en hetzelfde uurrooster verder gaan als de 

‘Outside classes’. Deze lessen worden aangeboden voor volgende leeftijdsgroepen: 7 – 12 

jaar en + 13 jaar. Onze allerkleinsten zullen nog even moeten afwachten.  

 

- Inschrijven voor de lessen is verplicht omdat er een maximum is van 20 personen per les. 

Inschrijven kan ENKEL ONLINE via SODC.BE. 

 

- Omdat enkel dansers met een reservatie naar de dansschool mogen komen, zal de voorkant 

via de Moorselbaan GESLOTEN blijven. Je kan enkel binnenkomen via de parking. Bij 

aankomst kom je onmiddellijk naar de balie om je aan te melden met je danskaart. 



 

 

 

PRAKTISCH 

 

 

 

- Vanaf maandag 29 juni 2020 zal S.O.D.C. terug openen met een nieuw en uitgebreider 

uurrooster. Dit wil zeggen dat vanaf deze dag alle abonnementen en beurtenkaarten die 

bevroren werden, opnieuw zullen geldig zijn. Het uurrooster hiervoor komt later online. 

 

- De dansschool zal telkens 15 minuten voor aanvang van de les openen. Kom dus niet te 

vroeg, maar zeker ook op tijd want na de opwarming zal de deur gesloten worden. 

 

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

kruisen. 

 

- Voor deze 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!). 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. 

 

- 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. 

 

 


