Algemeen reglement :
Elk lid geeft blijk van kennis van het huishoudelijk reglement bij inschrijving en aanvaardt hierdoor
de vooropgestelde voorwaarden.
Inschrijving:
via overschrijving op het rekeningnummer BE36 7370 0057 6181 met mededeling naam + dansgroep
of cash te betalen aan de balie. Het inschrijvingsgeld kan niet teruggevorderd worden. De gegevens
van de betrokkenen dienen overgemaakt te worden aan Murobics via het inschrijvingsformulier op
de website of ter plaatse (bij voorkeur op de opendeurdag of na de eerste proefles). Wanneer er
sprake is van een ernstige blessure en de lessen niet hernomen kunnen worden, kan hier een
uitzondering bij gelden. Dit kan besproken worden met Mu en vereist een doktersattest.
Beurtenkaarten:
zijn 1 jaar geldig. Beurtenkaarten worden niet terugbetaald. Bij een ernstige blessure of om andere
medische redenen kan de beurtenkaart verlengd worden. Bij verlies of diefstal van de beurtenkaart,
kunnen de verloren beurten niet gerecupereerd worden.
Proefperiode:
Er worden proeflessen dans en sport voorzien de week van 12 september 2022 en de week van 16
januari 2023. Deze zijn gratis voor nieuwe leden. Wie na deze lessen wil blijven komen, dient in
september en/of januari het inschrijvingsgeld te betalen.
Verzekering:
is strikt persoonlijk, inclusief in dansabonnementen, 30 euro apart te betalen bij deelname aan
sportlessen (zowel bij betaling per beurt/beurtenkaart of abonnement). Enkel bij de eerste proefles
dient deze nog niet betaald te worden. Deze dekt burgerlijke aansprakelijkheid tijdens
dansactiviteiten en lichamelijke letsels opgelopen tijdens de lessen.
Kalender, uurrooster ed.:
zijn terug te vinden op de website www.murobics.be of aan de balie terplaatse.
Geannuleerde lessen, reserveringen en afwezigheid:
Indien de dansles niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte docent, extreme
weersomstandigheden,…wordt u daar via sms of sociale media van op de hoogte gebracht.
Uitzonderlijk kan hiervoor een vervangende les gepland worden. Een sportles die op voorhand en per
beurt betaald werd maar niet kan doorgaan, kan wel gerecupereerd worden. Dans- en sportlessen
gaan door bij inschrijving vanaf 6 personen. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, kan beslist
worden de les te annuleren (mits terugbetaling) of de groep samen te voegen bij een andere groep.
Wanneer je door eigen toedoen een les mist, kan je deze niet recupereren. Wanneer er sprake is van
overmacht (pandemie, wetgeving,…) die er voor zorgt dat de lessen onderbroken of opgeschort
moeten worden, zullen inschrijvingsgelden niet terugbetaald worden.
Voor sportlessen dien je steeds je plaatsje te reserveren op de website
www.murobics.be/inschrijvingen. Dit kan officieel tot 2 uur voor de lesaanvang. Wanneer je later
inschrijft, zal je hoogstwaarschijnlijk niet meer bij de aantallen gerekend worden en niet

gecontacteerd worden bij uitzonderlijke annulatie. Er kan uitgeschreven worden tot 24 uur voor
aanvang van de les via sms op 0475893441. Bij latere annulatie wordt de beurt aangerekend.
Seizoen:
Gaat van start op 12 september 2022 en eindigt na de laatste show 2023.
Vakanties en feestdagen:
Tijdens schoolvakanties en op feestdagen gaan de danslessen niet door. Sportlessen gaan
gedeeltelijk of volgens een afwijkend uurrooster door. Dit kan je terugvinden aan de info wall/balie,
op de site en/of op facebook. Tijdens vakanties worden er geregeld kampen georganiseerd. Deze kan
je terugvinden op de website.
Mutualiteit:
Afhankelijk van jouw ziekenfonds, kan je een deel van je inschrijvingsbedrag terugvorderen. Geef het
formulier af aan de balie of aan de dansdocent. Een week later kan je deze terug komen afhalen aan
de balie.
Eten en drinken:
Waterflessen kunnen steeds bijgevuld worden aan de verschillende kranen. Water kan mee tot in de
zaal. Andere dranken en eten kunnen enkel in de tussenruimte genuttigd worden. Kauwgom is
verboden. Het gebruik van alcohol onder de 18 jaar en andere verdovende middelen is niet
toegestaan. Roken in en rond de danszalen alsook op de parking is verboden. Wie voor een speciale
gelegenheid graag een traktatie meebrengt, kan deze uitdelen na het einde van de les.
Kledij:
Draag gemakkelijke, aangepaste kledij + aangepast schoeisel (geen buitenschoenen). Geen
rokjes/jurkjes. Swissjump en bouncing hiit gebeurt op antislipkousen. Deze worden samen met de
kledij met het logo van Murobics enkel aan de balie verkocht. Ballet vereist een balletpakje.
(Kick)boks vraagt eigen bokshandschoenen mee te brengen muv. de proefles.
Eigen bezittingen:
Laat waardevolle spullen thuis. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of
schade aan kledij, evenals aan persoonlijke bezittingen.Graag de sportzakken achterlaten in de
daarvoor voorziene kasten en/of kleedruimtes om de netheid te bewaren. Verloren voorwerpen
worden 1 semester bijgehouden. Nadien gaan ze naar het goede doel.
Aanwezigheid ouders:
Ouders kunnen meekomen tot aan de ingang van de zaal. De danszaal is enkel toegankelijk voor de
dansers. Uitzonderingen kunnen evt. toegestaan worden na overleg met de docent.
Opvang voor of na de les:
Wij staan niet in voor opvang voor of na de les. Docenten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden
voor zaken die voorvallen voor of na de lesuren.
Ongepast gedrag (vb. motivatiegebrek, brutaliteit, verbaal/fysiek geweld,…):

Bij ongepast gedrag wordt een eerste maal mondeling contact opgenomen met de ouders. Wanneer
bij een tweede verwittiging geen positieve evolutie optreedt, heeft Murobics het recht om de danser
uit te sluiten (zonder terugbetaling van het lesgeld).
Orde, netheid en hygiëne:
Buitenschoenen en jassen laat je achter in de kleedkamer of in de daarvoor voorziene kasten. Voet,hand- en gezichtsafdrukken horen niet tegen de spiegel. Vuilnis gooi je in de (juiste!) vuilbak. Na
gebruik van toestellen en materialen (vb. trampoline, ligmatje,…) reinig je alles netjes met het
ontsmettingsmiddel dat aangeboden wordt. Bij gebruik van matjes en trampolines wordt gevraagd
oefeningen op een handdoek uit te voeren. Bij gebruik van douches en toiletten worden deze netjes
achtergelaten.
Show:
Deelname is niet verplicht maar dient wel doorgegeven te worden bij de start van het 2e halve
seizoen (januari). Er kan gevraagd worden kledij aan te kopen voor het optreden. Indien hieromtrent
problemen zijn, bespreekt u dit best met de zaakvoeder of de dansdocent. We zoeken een gepaste
oplossing. Kledij en attributen die eigendom zijn van Murobics, worden na de show terug afgegeven.
Wedstrijdteam:
Inschrijven voor en deelname aan het wedstrijdteam kan enkel na auditie en selectie. Wie
geselecteerd is en bereid is mee te doen, tekent een contract met verwachtingen die hier mee
gepaard gaan.
Auteursrecht en privacy:
Alle choreo’s zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet gebruikt worden op andere
evenementen zoals schoolfeesten ed. Het is verboden choreo’s of delen ervan zonder toestemming
van de verantwoordelijke openbaar te maken of door te geven aan derden. Tijdens lessen, demo’s en
andere openbare activiteiten mag geen beeldmateriaal verzameld worden zonder toestemming van
de docent. Doorgestuurde media worden enkel in besloten groep gedeeld. Enkel openbare media
mogen verspreid worden.
Beeld-, video- en fotomateriaal van de dansers (tijdens lessen of externe activiteiten) mag door
Murobics gebruikt worden als promotiemateriaal. Indien u hier bezwaar tegen heeft, moet dit
schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij inschrijving.
Indeling groepen:
Danslessen worden vooral opgedeeld per leeftijd. Soms kan hier van afgeweken worden. Dit wordt
besproken bij inschrijving en enkel toegepast wanneer de docent en zaakvoerder hier akkoord mee
gaan.
Toiletbezoeken, drinkmomenten en pauzes:
Tijdens de lessen worden toiletbezoeken zoveel mogelijk beperkt. De docent blijft bij de groep als
een kind naar toilet moet. Er wordt niet rondgehangen in de kleedkamer en/of toiletten.

