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Informatie ZOMERSTAGES HET DANSATELJEE
Data
periode 1: 6-10/7
periode 2: 13-17/7

- kleuterdansstage bij Het DansAteljee
- dansstage bij Het DansAteljee (lagere school en 12+)
- kleuterdansstage bij Het DansAteljee
- dansstage bij Het DansAteljee (lagere school en 12+)

Op vrijdag is er telkens een kijkmoment voorzien om 15.30u. Iedereen welkom!
(voor de kleuters die enkel de voormiddag komen dansen is er op vrijdag een kijkmoment om 11.45u)
Betalingsinfo
De inschrijving voor de dansstage is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
Bij inschrijving verklaart de ouder zich akkoord met volgende puntjes:
• Er is geen terugbetaling mogelijk eens de stage gestart is, ook niet bij ziekte.
• Bij annulatie tot 14 dagen voor aanvang van de stage wordt steeds 20% ingehouden voor
administratiekosten.
• Bij annulatie binnen 14 dagen tot voor aanvang van de stage wordt steeds 50% ingehouden.
• De stage is niet overdraagbaar!
• Wij behouden het recht om een stage te annuleren bij onvoldoende deelnemers en dit ten laatste
2 weken voor de aanvang van het kamp.
• € 5,00 administratiekosten per wijziging of aanpassing
Verzekering
De deelnemers zijn verzekerd voor alle gebeurlijke ongevallen ten gevolge van activiteiten,
voorkomend op het programma van de dansstages en op de (kortste) weg van huis naar de
dansstudio en terug.
Schade veroorzaakt aan kleding, brillen, uurwerken, juwelen alsook schade tengevolge van verlies of
diefstal, wordt niet gedekt door de verzekering. Breng geen waardevolle spullen mee!
Voor- en nabewaking
Er is geen voor- en nabewaking voorzien.
Bereikbaarheid
De dansstudio is tijdens de stages te bereiken op het nummer 0474 / 424031.
Buiten de kantooruren kan u terecht op het secretariaat 03/ 4573609 of bij Leen 0476/ 216637.
Adres: DansStudio Het

DansAteljee (HDA)- Meylweg 41B - Kontich

Fiscaal voordeel
Het DansAteljee levert een fiscaal attest en een betalingsattest voor deelnemers onder 12 jaar voor
aftrek van het inschrijvingsgeld ten bedrage van maximum €11.20/opvangdag. Dit attest wordt u per
mail bezorgd. Duplicaten/printversies kosten €2.00/attest.
Verschillende ziekenfondsen of werkgevers geven een premie voor sportkampen. Informeer en
kopieer het fiscaal / betaalattest hiervoor als deelnamebewijs!
Versnaperingen
Er zijn versnaperingen verkrijgbaar (stuk fruit, suikerwafel, chips, ijsje,…) in de wachtruimte. Frisdrank
is beschikbaar aan de eerlijke ijskast. De kinderen mogen dus eventueel enkele euro’s meebrengen
om iets te kopen tijdens de middag of tijdens een pauze.
Voor de kleuters of jonge kinderen kan een lekkernijkaart gekocht worden zodat ze geen geld kunnen
verliezen of uitdelen.
Parking, fietsenstalling
De parking is enkel beschikbaar voor brengen en halen. Tijdens de dansstage wordt deze als
speelterrein gebruikt. Werking op en afrit: https://www.hetdansateljee.be/sites/default/files/2019-

09/2019-2020-Parking+werkwijze.pdf

