
Huisregels

Huisregels Dansstudio Djazzle

Om de gezellige sfeer in onze dansstudio te behouden, heeft Dansstudio Djazzle een aantal huisregels opgesteld. Wij
vragen leerlingen en bezoekers deze regels door te nemen en zich hieraan te houden.

In en om de dansstudio

Iedereen die bij Dansstudio Djazzle danst/sport is behulpzaam en aardig tegen elkaar.
Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan eigendommen van de dansschool, medewerkers en leerlingen.
Dansstudio Djazzle heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen toegang tot de dansstudio te weigeren.
Het meenemen van een flesje/bidon water is toegestaan. Om de voortgang van de les niet te hinderen geeft de
docent een geschikt drinkmoment aan.
Eten of kauwgom is in de danszaal is niet toegestaan. Mocht je toch iets willen eten dan kan dat in de
kleedkamer. Ruim a.u.b. afval op in de prullenbak.
Leerlingen mogen op toestemming van de docent de zaal voor aanvang betreden. Is er nog een les bezig? Houdt
het rustig en wacht in de kleedkamer om andere leerlingen niet te hinderen.
Iets kwijtgeraakt? Er is een bak met gevonden voorwerpen. Vraag de docent waar deze staat. Elk half jaar wordt
deze bak geleegd (bestemming is een Goed Doel).
Dansstudio Djazzle is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.
Waardevolle spullen zoals portemonnee, gsm's (stil) kunnen worden meegenomen in de zaal. Let op, het
meenemen van (waardevolle) spullen is op eigen risico.

Tijdens de lessen

Graag op tijd aanwezig zijn in de lessen.
Ga (thuis) voor de les naar het toilet.
Haren vast.
Voor de veiligheid mogen er geen kettingen, armbanden en grote oorbellen gedragen worden tijdens de les.
Tijdens het dansen is het verplicht om geschikte danskleding aan te hebben. De juiste schoenen en makkelijk
zittende kleding staan uitgewerkt op de website bij 'Kledingvoorschriften'.
Het is i.v.m. hygiëne niet toegestaan om met buitenschoenen de zalen te betreden. Dit geldt ook voor bezoekers.
Gympen met zwarte zolen die strepen achterlaten, worden geweigerd. Raadpleeg de website of docent bij twijfel.
Om de concentratie van leerlingen niet te verstoren, blijven ouders/verzorgers niet kijken. Proeflesleerlingen zijn
uitgezonderd voor de eerste of laatste 10 minuten van de les. Dit gebeurt in overleg met de docent.
Er zijn gedurende het jaar speciale kijklessen waar publiek wel welkom is.
Het is niet toegestaan vrienden/vriendinnen mee te nemen voor de gezelligheid. Vrienden/vriendinnen die
misschien ook op dansles willen zijn welkom voor een proefles, mits er plek is in de groep. Zij kunnen zich
aanmelden via het proeflesformulier en pas na bevestiging langskomen.
Als je niet kunt komen, dan graag vooraf afmelden voor de les. Dit kan via onze ledensoftware.
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Parkeerreglement

Fietsen mogen in de daarvoor bestemde rekken en vakken gezet worden.
Auto's mogen in omliggende straten geparkeerd worden of mits er plek is in de parkeervakken op het terrein van
Dansstudio Djazzle. Wij vragen u specifiek deze niet op het terrein van onze buren te plaatsen en diens uitritten te
blokkeren, ook niet voor een kort moment van halen en brengen.
Djazzle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed(bv. kleding, tassen,
vervoersmiddelen) van gebruikers in en om het gebouw van Djazzle
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