
Beste ouders en dansers, 
 
Hier volgt een update en een lessenplanning voor al onze danslessen +12 jaar. 
 
Wie mag niet starten: 
Alle dansers vanaf geboortejaar 2007 en ouder. 
Alle andere dansers hebben een brief gekregen met de info over de opstart van de 
danslessen na de herfstvakantie. 
 
Compensatie danslessen die niet doorgaan: 
Wij gaan alle danslessen die omwille van de “lockdown” niet kunnen doorgaan voor de 
doelgroep +12jaar compenseren door de waarde van deze danslessen af te houden van het 
nieuwe abonnement in Januari.  Hoeveel deze waarde is kunnen we pas concreet berekenen 
als de datum van heropstart weer bekend zal worden en wij onze “live lessen” weer kunnen 
starten. 
 
Alternatief: 
We hebben tijdens de vorige lockdown een online programma uitgewerkt, we gaan nu ook 
opnieuw van start met een online dansprogramma vanaf maandag 16/11 maar dit zal wel 
anders verlopen dan de vorige keer. 
 
Het verschil: 
De vorige keer liep het abonnement gewoon verder tijdens de online lessen, dit is dus nu 
niet het geval aangezien we iedereen de kans willen geven om “te kiezen voor online les”. 
 
Iedereen die wel een online les wil volgen kan deze les dus apart boeken en betalen via een 
app, namelijk de app momoyoga. (nogmaals, volg je een online les, ook dan krijg je de 
compensatie van je abonnement in januari aangezien je voor de online lessen apart moet 
betalen) 
 
Hoe werkt dit: 
Stap 1: 
Download de app “momoyoga” 
Stap 2: 
Stuur een mail naar dansstudionolimit@gmail.com  
Met vermelding: schrijf me in voor de app momoyoga + je naam 
Stap 3: 
Je ontvangt van ons een mail met daarin een link om je profiel aan te maken bij momoyoga 
Stap 4: 
Boek je les en betaal rechtsteeks via de app je gekozen les (6 euro per les) 
Je ontvangt van ons een link voor de online les die je gekozen hebt (link wordt dezelfde dag 
van de online les verstuurd) 
 
We begrijpen dat niet iedereen het leuk vind om online les te volgen, daarom de beslissing 
om deze lessen aan te bieden voor diegene die willen online dansen.  We zouden het 
natuurlijk wel enorm fijn vinden als we kunnen rekenen op een massale opkomst online!  Zo 
blijven we elkaar zien en zo steun je jouw dansstudio tijdens deze lockdown periode. 



Online aanbod: 
 
Maandag: 
20u30 tot 21u30: urban 
 
Dinsdag: 
19u tot 20u: hiphop tieners (geboortejaar 2007 en ouder) 
19u30 tot 20u30: modern tieners 2 en open level 
20u30 tot 21u30: showdance tieners open level (dus ook toegankelijk voor de oudste tieners 
van showdance tieners 1) 
 
Woensdag: 
19u45 tot 20u45: lyrical 2/modern tieners 1 (geboortejaar 2007 en ouder) 
20u45 tot 21u45: dance workout volwassenen en G-groep 
 
Donderdag: 
18u00 tot 19u00: reggae tieners 
 
Wanneer? 
De online lessen zullen dus starten vanaf maandag 16/11. 
Gelieve een mail te sturen voor woensdag 11/11 om een link voor je account te ontvangen. 
De online lessen boek je dus via de app momoyoga en niet via onze eigen website.   
Vanaf het moment dat de lessen voor jullie weer live mogen doorgaan kunnen jullie de 
lessen opnieuw via onze website boeken. 

Het is zeker geen makkelijke beslissing geweest omdat een groot deel van onze dansers 
helaas niet kunnen starten, maar ook aan jullie werd gedacht, jullie kunnen blijven verder 
dansen op een manier die nu voor jullie de veiligste optie is.  

Let wel op, deze maatregelen kunnen opnieuw gewijzigd worden en daar zijn we ons van 
bewust. Het maakt werken op een professionele manier zeker uitdagend want het is niet 
onze gewoonte om last minute beslissingen te nemen, weer te veranderen etc. Helaas ligt 
dit buiten onze wil.  

We doen ons uiterste best om voor iedereen de beste oplossing aan te bieden, ik wil dan 
ook mijn team van lesgevers bedanken voor hun flexibiliteit en jullie voor het vertrouwen in 
onze dansstudio.  

We hopen iedereen via mail te kunnen bereiken, zetten ook de info op facebook en onze 
website maar er kan altijd wel eens iemand iets missen, onze excuses daarvoor.  

Ik wens jullie allemaal veel goede moed en blijf vooral gezond.  

Zorg goed voor elkaar, 
Groetjes, 
Sabrina en team Dansstudio No Limit 


