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Algemene voorwaarden voor Dansende & Steunende Leden
DE NAAM
1. Eireann Dance Academy VZW of kortweg EDA VZW is een vereniging zonder
winstoogmerk, gevestigd te 2930 Brasschaat, Veldstraat 57, België met als doel Ierse dans
alsook andere dansstijlen en de bijhorende culturen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend
Schotse dans, pilates en ballet te promoten, aan te leren en kennis erover te verwerven.
ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EDA VZW
en de dansende en steunende leden. Zowel dansende leden als steunende leden zijn
toegetreden leden van EDA VZW en worden verder kortweg als lid en leden omschreven.
LIDMAATSCHAAP
1. Een lid van EDA VZW is een persoon die zich heeft ingeschreven of die door iemand
anders werd ingeschreven EN voor wie al de betalingen volledig werden uitgevoerd zoals
aangegeven in het hoofdstuk ‘BETALINGEN’ EN een bevestiging van lidmaatschap heeft
gekregen van EDA VZW.
2. Het lidmaatschap vervalt automatisch op 31 augustus eerstkomende, of bij inschrijving
voor 31 augustus voor het seizoen na 31 augustus vervalt het lidmaatschap automatisch op
31 augustus het jaar nadien.
3. EDA VZW heeft het recht om inschrijvingen voor lidmaatschap zonder opgave van
redenen te weigeren.
Werd de betaling reeds uitgevoerd, dan wordt deze betaling gerestitueerd.
4. Wanneer een lid betrokken is bij een activiteit van de dansschool is deze verzekerd tegen
lichamelijke ongevallen. Hiervoor gelden alle voorwaarden van de verzekeringen voor
lichamelijke ongevallen van KBC.
5. Bij overtreding van regels aangegeven in deze algemene voorwaarden en na minstens één
officiële waarschuwing kunnen leden, al dan niet voor onbepaalde tijd, geschorst worden.
Betalingen voor lidmaatschap en / of danslessen worden in dergelijk geval niet
gerestitueerd.
6. De dansschool EDA VZW is lid is van de overkoepelende Ierse dansorganisatie CLRG (An

Coimisiún Le Rincí Gaelacha | The Irish Dancing Commision). Bijgevolg dienen leden van EDA
zich te houden aan de regels van CLRG : www.clrg.ie .
Op 31/08/2020 is de directe link naar deze regels
https://www.clrg.ie/index.php/en/rules.html .
EDA VZW is niet verantwoordelijk voor het up to date houden van deze link.
BETALINGEN voor lessen die niet via derden zoals Espace Temps Danse lopen.
1. BETALINGSGEGEVENS.
Accounteigenaar : Eireann Dance Academy VZW
IBAN : BE33 7360 2138 6746 (zonder spaties : BE33736021386746 )
BIC : KREDBEBB
Referentie : namen van de dansers en/of het de steunende leden + de periode van
inschrijving. Bijvoorbeeld Nathan Baillieul Seizoen 2020-2021 eerstkomende maand
2. INSCHRIJVINGSGELD, LIDGELDEN & LESSENGELDEN 2020 – 2021.
LESSENGELDEN 2020-2021 BRASSCHAAT

Dag
Dinsdag

Zondag

Van

Tot

Niveau
Beginners & Primary
1
Intermediate 1
Open 1
Intermediate 2

18:00
18:55
19:50
21:10

18:50
19:45
21:05
22:00

10:00
10:50
12:10

Beginners & Primary
10:45 2
12:05 Intermedaite 3
13:30 Open 2

Leeftijd
7+ and
adults
All
All
All

Under 16
All
All

Max aantal
Prijs per
dansers per les maand
Max. 8
Max. 6
Max. 6
Max. 6

€ 30
€ 30
€ 35
€ 30

Max. 8
Max. 8
Max. 6

€ 30
€ 35
€ 35

Opmerking : de cijfers 1, 2 en 3 achter het niveau staan niet voor een sub-niveau maar
gelden als indicatie van de xe les van het betreffende niveau, met x staande voor het
nummer 1, 2 of 3.
3. KORTING 2020 – 2021 BRASSCHAAT
10% korting voor 2 of meer familieleden die op hetzelfde adres wonen.
10% korting bij 2 lessen of meer per week.
20% korting voor kinderen jonger als 12 jaar bij inschrijving.
Kortingen gelden enkel op de lidgelden en lessengelden in Brasschaat.
In het geval dat er 2 kortingen van toepassing zijn, worden de kortingen vermenigvuldigd;
niet opgeteld.
4. Betalingen worden niet gerestitueerd. Dit geldt ook in geval dat het betreffende lid om
gelijk welke reden niet meer kan deelnemen aan de danslessen.

Kan de danser door een ongeval tijdens de les voor een bepaalde tijd niet meer deelnemen
aan de lessen, dan kan dit eventueel gecompenseerd worden zoals aangegeven in punt 7.
van het hoofdstuk ‘LESSEN’ .
LESSEN
1. De lessen van het dansjaar 2020-2021 lopen van begin september 2020 tot eind mei 2021.
Exacte datums dienen nader bepaald te worden.
2. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen, tenzij extra lessen (bijvoorbeeld maar niet
noodzakelijk voor competities en / of optredens) worden gegeven. Eventuele vergoedingen
hiervoor zijn niet inbegrepen in de prijzen uit het bovenstaande hoofdstuk BETALINGEN.
3. Dansers tot en met 16 jaar dienen tijdens de les :
a. Irish soft shoes (pumps) of Irish heavy shoes (hard shoes) te dragen
b. Poodle socks (voor meisjes) te dragen
c. Haren samengebonden te hebben (wanneer het haar lang genoeg is)
Verder moedigen we aan de short of skort en de shirt van het Eireann Dance Academy
uniform te dragen.
4. De opwarming is verplicht voor alle participanten; dit vermindert de kans op letsels
aanzienlijk. De intermediate/open dansers dienen 15 tot 30 minuten vroeger te komen en
zelf op te warmen, klaar voor de les bij aanvangstijd van de les.
Puntje 4 komt te vervallen tijdens de corona periode waar we niet overlappend in de zaal
mogen zijn.
5. Het is de familieleden en / of bekenden van participanten niet toegestaan de les bij te
wonen tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door de dansleraar/-lerares. Een toestemming
tot het bijwonen van de dansles kan ieder ogenblik ingetrokken worden zonder opgave van
reden. Familieleden en bekenden zullen op vooraf aangegeven tijdstippen de mogelijkheid
hebben om een les of gedeelte van de les bij te wonen.
6. Tijdens de danslessen zijn leden verzekerd tegen lichamelijke ongevallen zoals
aangegeven in punt 4. Van het hoofdstuk ‘LIDMAATSCHAP’.
7. Wanneer een actief lid een verletsel opdoet bij één van de activiteiten van de dansschool
en in het bezit is van een medisch attest dat aangeeft dat deze persoon voor een bepaalde
tijd niet mag sporten, dan kan de danser een bevriezing van de danslessen aanvragen bij EDA
VZW. Dit wil zeggen dat, indien EDA hier schriftelijk akkoord voor geeft, de danser het
volgende seizoen korting kan krijgen, of in extreme gevallen het volledig seizoen gratis aan
de lessen kan deelnemen.
Enkel EDA VZW heeft het zeggenschap hiertoe. Bovendien is het zo dat de aanvraag niet
geaccepteerd zal worden wanneer de aanvrager zich onverantwoord heeft gedragen tijdens
de les: dit kan bvb zijn, niet actief deelnemen aan de opwarming.
Deze regel geldt niet voor lessen bij Espace Temps Danse.
8. Wanneer een danser niet aan de les kan deelnemen, dient Nathan Baillieul (GSM : +32 497
92 45 50 of Cindy Sylvestre (GSM : +32 496 27 47 75) hiervan per e-mail
(eda.vzw@gmail.com), SMS of telefonisch op de hoogte gebracht te worden.
9. Wanneer slechts 4 of minder participanten aanwezig zijn heeft de dansleraar/-lerares het
recht om de betreffende les te annuleren of in te korten.
10. Participanten alsook eventuele familieleden / bekenden dienen zich aan de huisregels
van de locatie van de danslessen en andere evenementen te houden.

In het bijzonder voor de school De Wingerd : niet rijden op de dreef naar de school, maar
parkeren op de parking aan het voetbalveld.
11. A) Het is de toegetreden leden niet toegestaan bij groepen, die de mogelijkheid bieden
aan competities deel te nemen, lessen van ‘Irish Step Dance’ of ‘Irish Ceili Dance’ te volgen:
dit geldt zowel voor danslessen op regelmatige als op onregelmatige basis (zoals
workshops). De dansschool is hieraan gebonden als lid is van ‘CLRG’. Ook is het de danser
niet toegestaan dansstappen van de dansschool direct of indirect door te geven aan dansers
of leden van dergelijke groepen.
B) Op aanvraag kan Nathan Baillieul de danser hiervoor in bepaalde gevallen uitzonderingen
verlenen.
Dit geldt meestal voor workshops met een open status. Hiervoor is echter een schriftelijke
toestemming nodig.
12. Het is de leden niet toegestaan danspassen en/of choreografieën aan andere door te
geven; ook niet aan mededansers, tenzij uitdrukkelijk toestemming hiervoor gegeven werd
door de leraar.
13. Een overtreding van regel 11A en/of regel 12 van het hoofdstuk ‘LESSEN’ kan leiden tot
de onmiddellijke schorsing van het lidmaatschap, inclusief alle voordelen. In dergelijk geval
heeft deze persoon geen recht op een terugbetaling of vergoeding.
14. NIEUW : CORONA virus / COVID 19
Omdat de kans groot is dat we gedurende het jaar bepaalde periodes geen lessen meer
kunnen geven in de zaal zullen we voor het seizoen 2020-2021 werken we met maandelijkse
betalingen.
Wanneer de lessen omwille van COVID 19 maatregelingen* of enige andere overmacht niet
kunnen doorgaan zoals gepland, gaan de lessen mogelijk door :
- op een andere locatie
- in de buitenlucht
- aangepaste lessen online.
Of kunnen ze volledig geannuleerd worden.
In het geval de lessen doorgaan op een andere locatie, al dan niet in de buitenlucht, heeft
het lid geen recht op terugbetaling of bevriezing van de lessen.
In het geval geen of enkel online lessen gegeven worden, heeft het lid geen recht op
terugbetaling maar wel op bevriezing van de reeds betaalde lessengelden (uitleg in punt 7
hier voorafgaand).
Aangezien online lessen niet geschikt zijn voor iedereen zal in geval van online lessen een
ander uurrooster en mogelijk ook andere tarieven gelden.
*Één van de COVID 19 maatregelingen is dat wij geen gebruik kunnen maken van de
faciliteiten van de school De Wingerd zodra de code oranje dan wel rood is voor scholen. De
COVID 19 regels beperken zicht niet tot deze specifieke regel.
Opgelet : indien de dansschool geen geld ontvangen heeft voor de 1e les van de maand zal
deze danser geweigerd worden in de les.

COMPETITIES EN OPTREDENS ONDER DE NAAM VAN EIREANN DANCE ACADEMY
1. Toegetreden leden van EDA hebben de mogelijkheid aan optredens en aan competities
van CLRG deel te nemen.
Nathan Baillieul, TCRG (gecertificeerde leerkracht van CLRG), bepaalt :
- wie deel mag nemen aan optredens en / of competities (wedstrijden)
- wie welke dansen / choreografie mag meedoen op optredens en / of competities
- wie welke kledij draagt voor optredens en / of competities
- wie hoeveel verdient voor optredens, indien van toepassing.
2. Aanwijzingen van het bovenstaande punt 1. kunnen zonder opgave van reden en op ieder
ogenblik aangepast worden door Nathan Baillieul.
3. EDA VZW komt in geen geval tussen voor kosten van competities. In bepaalde gevallen
kunnen kosten vergoed worden voor optredens. Ook dit wordt enkel en alleen door EDA
VZW bepaald.
BEELDMATERIAAL
Door in te schrijven geef je het recht aan EDA VZW om foto's en video’s van de toegetreden
leden tijdens danslessen, optredens, workshops, competities en andere evenementen waar
EDA VZW aan deelneemt en / of zelf organiseert kosteloos te gebruiken ter bevordering van
de groep, zoals bijvoorbeeld voor reclame. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve dit
aan te geven tijdens de inschrijving.
SHOW CLASS
Door in te schrijven voor de lessen van Show Class ga je akkoord om al het mogelijk te doen
om naar de les te komen -ook in het geval je niet kan dansen- en om de materie thuis te
oefenen om op deze manier een mooier resultaat met de groep te kunnen bereiken.

Eireann Dance Academy VZW
Veldstraat 57, 2930 Brasschaat, België
Tel : +32 3 501 22 80, Mobile : +32 497 92 45 50
Email : eda.vzw@gmail.com

VATnumber : BE0640674904

Terms and conditions for Dancing and Supporting Members.
THE NAME
1. Eireann Dance Academy VZW or short EDA VZW is a non-profit organisation, based in
2930 Brasschaat, Veldstraat 57, Belgium. Its purpose is to promote, to learn to obtain
knowledge and to teach Irish dance as well as other dance styles and their belonging
cultures, such as but not exclusively Scottish dancing, pilates and classical dancing.
GENERAL
1. These terms and conditions apply to dancing and supporting members of EDA VZW. and
its members. Both dancing and supporting members are acceded members (toegetreden
leden) of EDA VZW, below referred to as member(s) or EDA members.

MEMBERSHIP
1. An acceded member of EDA VZW is a person who is registered AND for whom the full
payment has been made AND who received of registration.
2. Membership automatically expires on the first following August 31st, or in case of a
registration before August 31st for after August 31st, membership automatically expires
August 31st of the next calendar year.
3. EDA VZW has the right to refuse registrations without providing a reason. In case a
payment has been made, this payment will be reimbursed.
4. EDA members are insured for physical accidents during EDA activities and classes. The
conditions of the insurance for physical accidents from KBC apply.
5. In case of an infringement of the terms and conditions and after at least one official
warning, EDA members can be suspended either temporarily or indefinite. Payments for
both membership and dance classes won’t be reimbursed.
6. The dance school EDA is a member of CLRG (An Coimisiún Le Rincí Gaelacha | The Irish
Dancing Commission). This means that EDA members need to adhere to the rules of CLRG
which can be found on www.clrg.ie. On 20th June 2017 the direct link is
https://www.clrg.ie/index.php/en/rules.html.
EDA VZW is not responsible for keeping the direct link above up to date.
PAYMENTS for classes which aren’t organised via others such as Espace Temps Danse.
1. PAYMENT DETAILS.
Account owner : Eireann Dance Academy VZW
IBAN : BE33 7360 2138 6746 (without blanks : BE33736021386746 )
BIC : KREDBEBB

Reference : names of the dancers and/or the supporting members. E.g. Nathan Baillieul
Season 2020-2021 next month
2. REGISTRATION FEES, MEMBERSHIP FEES & CLASS FEES 2020 – 2021.
REGISTRATION FEES : 10,- per registration
CLASS FEES 2020 – 2021 BRASSCHAAT

Day

From

Until

Level

Age
7+ and
Beginners & Primary 1 adults
Intermediate 1
All
Open 1
All
Intermediate 2
All

Tuesday

18:00
18:55
19:50
21:10

18:50
19:45
21:05
22:00

Sunday

10:00
10:50
12:10

10:45 Beginners & Primary 2 Under 16
12:05 Intermedaite 3
All
13:30 Open 2
All

Max N° of
dancers per
class

Price
per
month

Max. 8
Max. 6
Max. 6
Max. 6

€ 30
€ 30
€ 35
€ 30

Max. 8
Max. 8
Max. 6

€ 30
€ 35
€ 35

Remark : the numbers 1, 2 and 3 behind the level do not refer to the sub level but they are
an indication of the xth class of the week, x standing for the 1, 2 or 3.
3. DISCOUNT 2020 – 2021 BRASSCHAAT
10% discount for 2 family members or more living at the same address.
10% discount for 2 classes or more per week.
20% discount for kids younger than 12 years at the time of registration.
Discounts only apply to class fees in Brasschaat.
In case that multiple discounts apply, they will be multiplied; not added up.
4. Payments won’t be reimbursed. This also applies in case a member can’t join the classes for any
reason.
In case a dancer cannot join dance classes due to an injury which happened during class, this might
be compensated as described in point 7. of the chapter ‘CLASSES’.
CLASSES
1. Classes during the dance year 2020 – 2021 will start at beginning of September 2020 and finish the
end of May 2021.
2. During the school holidays of the region where the classes are held, there will be no class, unless
extra classes for e.g. competitions or performances. In the latter case, extra class fees may apply.
3. Dancers under 16 should
a. Wear Irish soft shoes (pumps) / Irish heavy shoes (hard shoes)
b. Wear poodle socks (for girls)

c. Should have the hair bound together (in case the hair is long enough)

Furthermore we encourage that the dancers wear a Short or skort and a shirt from the
Eireann Dance Academy uniform.
4. Warm-up is mandatory for all participants; it reduces the risk of injury significantly. For
intermediate/open dancers, we ask to come 15 to 30 minutes earlier and to warm up, ready
for class at the time the class starts.
This rule 4 doesn’t apply during the COVID 19 period where groups are not permitted to
overlap.
5. Family members and / or acquaintances are not allowed in the class unless specifically
stated
otherwise by the teacher. Such an exception may be withdrawn any moment without
providing a
reason. Family members and acquaintances will have the opportunity to watch some classes.
6. During classes, members are insured for physical injuries as explained in point 4 of the
chapter
‘MEMBERSHIP’.
7. In case a dancer can’t participate in class (note from the physician that sports is not
allowed) because of an injury that happened during a class of EDA, a request to freeze the
classes may be sent to EDA VZW.
Freezing the classes means that, in case the request is accepted, the dancer will receive a
discount or may follow the classes completely free for the next season. Only EDA decides
whether or not someone has this right. Note that improper behaviour (such as not
participating with the warm-up) will cause a decline of the request.
This rule does not apply to classes at Espace Temps Danse.
8. When a dancer cannot make it to class for some reason, Nathan Baillieul (Mobile : +32 497
92 45 50) or Cindy Sylvestre (Mobile : +32 496 27 47 75) need to be notified about this either
by email (eda.vzw@gmail.com), text message or by phone.
9. In case of only 4 participants or less, the teacher may decide to cancel or shorten the
class.
10. Participants as well as family members / acquaintances have to comply with the house
rules of the venues where classes and other events are held.
Particular for De Wingerd : driving through the avenue towards the hall is not permitted.
Please park your car at the parking of the football arena outside the school.
11. A) Acceded members are not permitted to dance Irish with other dance groups who also
offer to
compete at feises (Irish Dance Competitions). This applies both to dance classes and
workshops. EDA is bound to these rules because EDA is a member of CLRG. Dancers are also
not allowed to share their steps with other dance schools.
B) On request, an exemption may be granted on rule 11A, esp. for open status workshops.
12. Members are not permitted share or teach their steps with others ; also not with fellow
dancers unless agreed upon with their teacher.
13. A violation of rule 11A or 12 from the chapter ‘CLASSES’ may result in immediate
suspension of the membership and it benefits. No reimbursement will be paid in this case.
14. NEW : CORONA virus / COVID 19

Because there is fair chance that we won’t be able to teach classes as planned in the venue
for the season 2020-2021, we will work with monthly payments.
In case the classes cannot take place as planned due to COVID 19 restrictions* or any other
cases of force majeure, classes can be held :
- at a different location
- in open air
- online
or classes may be cancelled completely.
In case classes are moved to another location, whether inside or outside, the member will
not have the right to claim back the class fees nor to freeze the classes.
In case of online classes, class fees will automatically be frozen (explanation in point 7
above) and the member will still not have the right to claim back the money paid for the
class fees.
As online classes are not suited for everyone, a new timetable and possibly different fees
will apply in case of online classes.
*One of the COVID 19 restrictions is that we cannot use the facilities of De Wingerd if the
COVID 19 code for schools in Brasschaat changes to code orange or red.
The COVID 19 restrictions mentioned above are not limited to this specific restriction.
Attention : in case the dance school hasn’t received the class fees before the first class of the
month, the concerning dancers will not have the right to attend classes.
COMPETITIONS AND PERFORMANCES UNDER EIREANN DANCE ACADEMY
1. Acceded members of EDA VZW have the possibility to perform and to compete at feises
(competitions) under CLRG.
Nathan Baillieul, certified teacher of CLRG, decides :
- who may dance at performances / compete
- who may dance which dances / choreographies
- who wears what for performances / competitions
- who gets how much money for performances, if applicable.
2. Decisions from point 1 above may be changed any moment by Nathan Baillieul.
3. EDA VZW won’t pay for competitions. In certain circumstances costs for performances may be paid
for by EDA VZW. This will be decided by EDA VZW only.
PHOTO AND VIDEO MATERIAL
By registering you agree that photos and videos from acceded members during classes,
performances and events with, and / or organised by EDA VZW may be used by EDA free of charge to
promote EDA VZW, e.g. by means of advertisement.
In case you don’t agree with this rules, please stat this during registration.
SHOW CLASS
By registering for the show class, you agree to do your very best to go to class, also in case you are
not able to dance, so that we can achieve a better result with the group.

