
Huisregels

Als service voor onze klanten, hebben wij een aantal 
‘huisregels’ opgesteld. Hiermee hopen we alles zo duidelijk 
mogelijk beschreven te hebben, zodat wij kunnen zorgen dat 
uw dansplezier voorop blijft staan. Wij raden u aan om deze 
huisregels goed door te nemen, voordat u zich inschrijft. Op het
inschrijfformulier geeft u namelijk aan dat u de huisregels kent 
en u zich gedurende uw lidmaatschap daaraan zult houden.

1. Veroorzaak geen geluids- en parkeeroverlast naar de omgeving. Fietsen in de daarvoor 
bestemde fietsenstalling.

2. Draag droge en schone dansschoenen/voetjes. Geen buitenschoeisel in de studio’s. Geen 
nagellak, wanneer er op voetjes wordt gedanst.

3. Houd rekening met normaal fatsoen, normen en waarden. Behandel een ander zoals u zelf 
graag behandeld wilt worden.

4. Graag mobiele telefoons op stil. In de Dance Studio's staat een kast waar deze in gelegd 
kunnen worden.

5. Alleen afsluitbare bidons met water de Dance Studio's in.

6. Kauwgom en  snoep  is niet toegestaan in de Dance Studio's. 

7. Niet met de handen aan de spiegels komen.

8. Leerlingen/ouders/bezoekers dienen te wachten in de daarvoor bestemde ruimtes.

9. Het is verboden om geleend materiaal zonder toestemming mee naar huis te nemen.

10. Het is verplicht om dans- of trainingskleding aan te hebben tijdens de lessen. 
Selectieleerlingen trainen in strakke zwarte kleding.

11. Omkleden in de daarvoor bestemde kleedruimtes. Tassen graag onder de bank en kleding 
aan de haakjes.

12. Laat de kleedruimte altijd netjes achter. Afval in de vuilnisbak.

13. Sieraden af tijdens de les. Dit om te voorkomen dat je jezelf of iemand anders bezeert.

14. Zorg dat je op tijd bent.

15. Dance Studio Janien  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om de 
Dance Studio's. Dit geldt ook voor alle andere locaties waar wedstrijden, demo’s en andere 
activiteiten plaats vinden.

http://www.demipoint.nl/demipointnieuw/wp-content/uploads/2016/09/blanco-inschrijfform.xlsx

