
"Kan ik mij als single inschrijven voor een stijldanscursus?"
Nee, dit kan helaas niet. Onze stijldanscursussen zijn voor "paren". Je hoeft natuurlijk niet met je levenspartner naar dansles te gaan, misschien 
dat er in je omgeving iemand is die graag wil leren dansen! Bovendien kun je via "danspartner gezocht" op deze site een advertentie plaatsen. 
 
 

 

"Moet ik nette kleding aan voor de dansles?"
Nee, dat hoeft niet. Wij vinden het prima als je kleding draagt waar je jezelf prettig in voelt. Petjes en joggingpakken zijn niet toegestaan. 
Er zijn wel enige eisen van onze kant wat betreft hygiëne: zorg ervoor dat je altijd schone kleding aantrekt, fris gedoucht bent en gebruik 
een deodorant.Voor bepaalde thema-bals en het afdansen dien je netjes gekleed te zijn (dus geen spijkerbroeken, T-shirts, truien etc.) 
Hierover word je van tevoren op de dansles geïnformeerd.
 
 

"Mag ik kennissen meenemen naar het danscafé?"
Ja, dat mag altijd! Onze danscafé’s zijn ook toegankelijk voor introducés.
 
 

"Mag ik kennissen meenemen naar een thema-avond zoals het kerstbal?"
Nee, de thema-bals zijn alleen toegankelijk voor leden van de Dansschool.
 
 

"Mijn vrienden zijn geïnteresseerd in dansles, mag ik ze meenemen naar mijn les?"
Ja, dat mag. Maar geef het wel even van tevoren aan dat je mensen mee wil nemen.
Bovendien geven we ieder seizoen een aantal gratis proeflessen waarop je vrienden zelf mee kunnen doen.
 
 

"Mag ik op de danslessen mijn eigen eten en drinken meenemen en nuttigen?"
Nee, dit mag niet. Dit probleem komen wij vaak tegen op onze danslessen. Wij zijn te gast in een horecabedrijf, wat inhoudt dat je consumpties 
dient te kopen aan de bar. Als wij bemerken dat je toch je eigen flesje drinken op tafel hebt staan, wordt dit door ons in beslag genomen met een 
waarschuwing. Gebeurt het hierna nog een keer dan wordt de toegang tot de Dansschool ontzegd.
 
 

"Ik vind het dansen toch niet zo leuk, en ik stop er mee. Mag ik mijn geld terug?"
Nee, het Lesgeld moet te allen tijde betaald worden, zie hiervoor onze Algemene Voorwaarden.
 
 

"Moet ik dansschoenen kopen voordat ik op dansles ga?"
Je bent niet verplicht dansschoenen aan te schaffen voor de dansles. We raden je wel aan om schoenen met een gladde zool aan te trekken. 
Sportschoenen zijn niet toegestaan omdat deze te stroef zijn. Via onze Dansschool kun je voor een redelijke prijs speciale dansschoenen kopen.

“Mag ik tijdens de danslessen foto’s maken of filmen?”
Nee, dit is niet toegestaan i.v.m. de privacy-wetgeving en het portret-recht. Bovendien valllen onze lesstof en lesmethode onder het 
intellectueel eigendom.

Hier onder staan een aantal veelgestelde vragen en het antwoord daarop. Staat je vraag er niet bij
dan kan je altijd contact opnemen met Dansschool De Rijk, per e-mail: info@dansschoolderijk.nl of
telefonisch: 030-6034044.

Website:    www.dansschoolderijk.nl / 
    www.op-dansles.nl
E-mail:    info@dansschoolderijk.nl

Facebook:   facebook.com/dansschoolderijk
Smartphone-App:  Dans De Rijk 

Locatie-adres: Nijemonde 4
  3434 AZ Nieuwegein
  tel. 030 - 6034044

Post-adres: Hélène Swartplantsoen 1
  3454 VR De Meern

KvK nummer: 62908871 te Utrecht
BTW nummer: NL 103281393B01
Bank nummer: NL75 RABO 0302 6339 52  

Veelgestelde vragen... 


