
ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS  

 

HUISREGELS 
Om alle lessen en andere activiteiten in de dansschool zo plezierig mogelijk te laten 
verlopen, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Deze regels gelden voor iedereen die 
zich in de dansschool bevindt. 

• Toon respect naar andere leerlingen, docenten en overige bezoekers. 
• Bij binnenkomst en het verlaten van onze studio worden de handen 

gedesinfecteerd.  
• Voor tassen, kleding en schoenen wordt gebruik gemaakt van de kleedkamer. 
• Omkleden gebeurt in de kleedkamers. 
• De kleedkamer en toilet dient na gebruikt netjes te worden achtergelaten. 
• Waardevolle spullen kunnen meegenomen worden naar de studio. 
• Schoenen die buiten worden gedragen zijn niet toegestaan in de studio. 
• Mobiele telefoons dienen uit te staan tijdens de lessen. 
• Kauwgom tijdens de lessen is niet toegestaan. 
• Kom op tijd. Het te laat komen is niet alleen storend voor de les, maar ook 

gevaarlijk voor de spieren indien deze niet zijn opgewarmd. 
• Kun je niet komen, meld je dan tijdig af voor de les.   
•  Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit 

niet mogelijk is behoudt ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS zich het recht voor om 
de les te annuleren.  

• Alle leerlingen dienen zich te houden aan de geldende kledingvoorschriften. 
• Let op loszittende spijkers onder je schoenen! Deze beschadigen de dansvloer. 

Check zelf voor de les of de spijkers ‘glad’ zijn. Is dit niet het geval dan zijn de 
schoenen niet toegestaan in de dansstudio. Je kan de spijkers terugslaan met een 
hamer of laten slijpen bij de schoenmaker. Goedkope merken schoenen zoals 
Gladys worden afgeraden, omdat hier de spijkers vaak niet goed in de schoenen 
verwerkt zijn. 

• Fietsen mogen links van de hoofdingang geplaatst worden.  
• Er zijn een aantal parkeerplekken op het eigen parkeerterrein van ESPACIO 

FLAMENCO ENCUENTROS.  Hier mag in de vakken worden geparkeerd. Houd 
rekening met de inritten van andere huurders en zorg dat ten alle tijden 
geparkeerde auto’s ook van het terrein af kunnen. Ook kan geparkeerd worden op 
de omliggende parkeerplekken in de buurt of op het parkeerterrein van de Jumbo 
(tot 22.00). Houd rekening met elkaar en met de buurt! 

• Houd rekening met de buren aangezien de dansschool in een woonwijk zit. Voor en 
na de lessen dus graag het volume laag houden buiten!  

• Wil je een boek/cd/dvd lenen uit de kast, geef dit dan door aan de docent en schrijf 
je naam op het leenformulier.  

• In het halletje staat een kast met nieuwe en tweedehands kleding en accessoires te 
koop. Heb je interesse in iets? Vraag dan de docent. 

• Iets kwijtgeraakt? In de boeken/kleding kast staat een rieten mand met gevonden 
voorwerpen! 

• ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van 
persoonlijke eigendommen. 

• Bezoek aan ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS is geheel op eigen risico. 



• ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade 
enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker zelf 
dan wel andere bezoekers van ESPACIO FLAMENCO ENCUENTROS. 

• Het is mogelijk dat er bij (cursus) activiteiten van ESPACIO FLAMENCO 
ENCUENTROS foto's of video's gemaakt worden van de leerlingen. Deze kunnen 
worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wanneer je niet wilt 
dat beeldmateriaal van jezelf verspreid wordt, dan dien je dit bij inschrijving aan te 
geven. 

• Het is leerlingen, ouders en bezoekers alleen toegestaan foto- en/of video-
opnames te maken binnen de accommodaties van ESPACIO FLAMENCO 
ENCUENTROS als deze voor huiselijke doeleinden zijn. Er mag geen 
beeld/filmmateriaal zonder toestemming op internet (Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube etc.) geplaatst worden. 

 

 

 


