
 

FAQ – The Code Dance Competition 2020 
 

1. Nu The Code Dance Competition 2020 afgelast werd, zal er dan een nieuwe datum gekozen 
worden? 

Ja, we zoeken zo snel mogelijk een nieuwe datum en hopen het evenement nog dit jaar te laten 
doorgaan. Momenteel zijn we in overleg met verschillende locaties. Bij meer nieuws hieromtrent 
houden we jullie via onze verschillende kanalen op de hoogte.  
 

2. Wordt mijn toeschouwersticket voor The Code 2020 terugbetaald?  
 
Ja, alle tickets die werden aangekocht via de Schouwburg Kortrijk zullen worden terugbetaald. 
Hiervoor zal de Schouwburg u persoonlijk contacteren. 
Voor alle vragen omtrent de toeschouwers tickets verwijzen we u graag door naar hen: 
https://www.schouwburgkortrijk.be/nieuws/84/Corona_alle_evenementen_t_e_m_eind_maart_wo
rden_afgelast/?fbclid=IwAR1G5y8ZljFYUElkvFkgrRmO_vzph-rdh3BcLsd8kANi92eXdmZOdSOx9rQ 

 
3. Wat met de inschrijving van onze dansschool en crews? 
 
We zoeken zo snel mogelijk een nieuwe datum om The Code 2020 alsnog te laten doorgaan. 
Voor de inschrijving zijn er 2 opties: 
à Ofwel wacht je dansschool even af en blijven jullie ingeschreven voor de nieuwe datum. 
à Ofwel nemen jullie niet meer deel (bijvoorbeeld indien de nieuwe datum niet haalbaar is) en kan 
het inschrijvingsgeld van alle dansers gerecupereerd worden. Stuur hiervoor een e-mail naar 
info@thecode-dance.com.  
 

4. Ik heb kledij besteld en betaald, maar ging deze op het event afhalen. Wat nu? 
 
Als je reeds kledij hebt besteld, stuur je best een e-mail naar info@thecode-dance.com. Wijzelf 
trachten ook zo snel mogelijk iedereen persoonlijk te contacteren om samen te zoeken naar de best 
passende oplossing.  
Extra kledij kan nog besteld worden. (www.thecode-dance.com/merchandise). Voor verdere info 
omtrent de betaling en levering/afhaling, zal u per e-mail gecontacteerd worden.  

 
5. Ik wil graag jullie danswedstrijd (in de toekomst) steunen. Hoe kan ik dit doen?  
 
Je kan onze organisatie steeds helpen door de kracht van sociale media te gebruiken. Volg ons zeker 
op Facebook en Instagram en/of post met de hashtag #thecodedancecompetition.  
Heb je eigen voorstel? Stuur een mailtje naar info@thecode-dance.com.  

 
Jouw vraag niet gevonden tussen de veelgestelde vragen? Contacteer ons dan gerust! 
www.thecode-dance.com – info@thecode-dance.com  

 


