
Huisregels                                                                                                    Swifterbant 

1. Appaloosa Dancers is een Country dansclub op gebied van hobby en ontspanning en hanteert eenvoudig een 

lidmaatschap systeem. We vragen geen inschrijfgeld. Je betaald maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks les + 

vergoedingsgeld. 

2. De betaling geschiedt uitsluitend per bank op rekeningnummer NL45 INGB 0755 2582 82 op elke 1
e
 

maandag van de maand voorafgaande aan de periode waarover het les + vergoedingsgeld word betaald.  

3. Door ondertekening van het inschrijfformulier ben je danslid van de Appaloosa Dancers te Swifterbant. 

4. Elk jaar zal worden bekeken of de lesgelden + vergoedingen zullen worden aangepast. 

5. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en kan iedere maand worden opgezegd, het resterende les + 

vergoedingsgeld kan niet worden terug betaald.  

6. Tijdens vakanties gaan de lessen gewoon door m.u.v. de grote vakantie en kerstvakantie. De zomerstop duurt 

2 maanden (juli, augustus) de les + vergoedingsgelden zullen dan niet gedurende de zomerstop plaats vinden. 

7. Lesgelden + vergoedingen zullen gedurende de 10 maanden van het dansseizoen worden geïnd (september 

t/m juni) tussentijds vakanties tijdens het dansseizoen blijven de lesgelden + vergoedingen van kracht. 

8. Leden van de Appaloosa Dancers hebben in geval van langdurige ziekte (meer dan 1 maand) de mogelijkheid 

hun lidmaatschap om te zetten in tijdelijke non-actief lidmaatschap, er zal dan geen lesgelden + vergoedingen 

worden geïnd.  

9. Ziekte durende een kalender jaar word het lidmaatschap in overleg beëindigt. 

10. Tijdens de lessen dient een ieder zich te concentreren en zich niet luidruchtig te gedragen. 

11. Mobile telefoons dienen tijdens de lessen uit te staan of op stilstand. 

12. Het is niet toegestaan om tijdens de lessen door de lessende groep heen te lopen, wacht even tot dat de 

muziek begint of als de dans is afgelopen. Het is niet alleen storend maar ook irritant dus niet netjes. 

13. Stoor een lesgevende niet tijdens de lessen maar wacht tot dat deze zijn informatie dan wel uitleg over een 

danspatroon heeft gegeven. 

14. Op de zaterdagavonden gelden de regels dat de gasten vriendelijk worden ontvangen door elk lid van de 

Appaloosa Dancers Swifterbant. 

15. Het dansprogramma is afgestemd op Appaloosa Dancers Swifterbant, de verzoekjes worden zo eerlijk mogelijk 

gedraaid juist ook voor bezoekende gasten, aanspraak hierop door leden is niet relevant.  

16. Wij verwachten dat elk clublid zich binnen de lesruimte bevind en niet elders door het schoolgebouw 

(uitzondering toilet) bevind. 

17. Er mag niet worden gerookt in de lesruimte dan wel in het schoolgebouw, dit mag alleen buiten het 

schoolgebouw. De resten van de sigaretten dienen dan wel te worden opgeruimd door de rokers. 

18. Alcohol onder de 18 jaar word niet geschonken, ook niet als een oudere het voor die persoon haalt.  

19. Met het oog op blessure vrij te kunnen dansen dien je de aanwijzingen en adviezen op te volgen van de 

desbetreffende dansinstructeur. 

20. Het dansen bij de Appaloosa Dancers gebeurd geheel voor eigen risico, wij kunnen op generlei wijze 

aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel. 

21. Appaloosa Dancers richt zich voornamelijk op het (Country) Line Dansen, ieder ander vorm van bewegen of 

dansen dan (Country) Line Dansen is niet toegestaan. 

22. Appaloosa Dancers (clubleider) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal. 

23. Appaloosa Dancers (clubleider) behoud zich het recht om toegang te weigeren of lidmaatschap te beëindigen.    

24. Appaloosa Dancers (clubleider) behoud zich het recht om huisregels of wat dan ook binnen de club te wijzigen.  

 

 In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de clubleider. 

                  Deze huisregels zijn opgesteld zodat iedereen in een prettige sfeer deel kan nemen aan het      

                  Country Line Dansen en ontspannen. Als een ieder zich aan deze regels houd verloopt een  

                  ieder zijn/haar bezoek aan ons dansclub des te aangenamer. 

                  Veel plezier bij Country Line Dance club Appaloosa Dancers 

                                     Laten we allen zorgen dat een ieder zich thuis voelt. 


