
Huisreglement Stardance Studio’s

1. Elke bezoeker/ leerling dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich hieraan te houden.

2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Stardance, die verband houden met huisregels, moeten direct opgevolgd
worden. Klachten kunt u direct bij de bedrijfsleiding melden via info@stardance.nl.

3. Ouders worden vriendelijk verzocht hun kinderen in de kleedkamer of in de barruimte- en dus niet in de zaal of
deuropening - op te wachten

4. Kleding/ schoeisel
1 Leerlingen mogen zich niet anders dan in de kleedkamer omkleden, dus niet in de

barruimte.
2 Bij de klassieke les dient men gekleed te zijn in een zwart ballet pakje zonder mouw, roze

ballet panty en ballet schoentjes, voor de jongens geldt strak zwart met zwarte ballet
schoentjes (vraag docent om informatie).

3 Bij de andere lessen zijn geen kledingvoorschriften. De kleding mag echter het uitvoeren en
het corrigeren van de beweging niet belemmeren.

4 Juiste schoeisel is verplicht (jazz/aerobic schoenen of sneakers). Vraag hiervoor advies aan
de docent.

5 De studio’s mogen niet betreden worden op buiten schoenen. De docent zal hierop toezien
en verzoeken de schoenen uit te doen. Ook controleren wij dat men niet van buiten/de
straat het pand betreedt met dans/Aerobic schoenen aan.

6 Verzocht wordt om geen sieraden (behalve kleine oorbellen) te dragen tijdens de les.
7 Cursisten van de conditielessen dienen een handdoek mee te nemen.

5. Schade/ letsel
1 Stardance Studio’s is niet aansprakelijk voor letsel en/ of schade van enigerlei aard als

gevolg van het verblijf en/ of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de
dansstudio tenzij de wet anders bepaald. Het gebruik van onder meer de kleedkamers is
geheel op eigen risico.

2 Leerlingen en bezoekers dienen met zorg en respect met materialen om te gaan (denk aan
matjes, kostuums, meubilair etc.) Verlies of beschadiging van eigendommen (roerende en
onroerende goederen) van Stardance Studio’s door toedoen van een bezoeker/ leden zullen
ten alle tijden verhaalt worden.

3 Houd de kleedkamers netjes, deze worden ook gebruikt door andere groepen.

6. Het is niet toegestaan om:
· Zich zonder toestemming achter de bar of in de studio’s te begeven
· Anders dan petflesjes/ bidons met water mee te nemen, andersoortige dranken,

etenswaren of glaswerk mee in de studiozalen naar binnen te nemen.
· Te roken in het pand
· Geluidsoverlast te veroorzaken in de direct omgeving van Stardance Studio’s
· Diefstal of vernielingen te plegen
· Discriminerende opmerkingen te maken of beledigingen te uiten

7. Gevonden voorwerpen
1 Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
2 Gevonden voorwerpen worden achter de bar bewaard. Een week voor elke de vakantie

worden ze tentoongesteld op een rek in de barruimte. Mochten deze voorwerpen niet
worden opgehaald dan schenkt Stardance Studio’s deze aan een goed doel.

8. Fietsen
1 Plaats uw fiets in het fietsenrek en niet voor de ingang, tegen de muur of op de

parkeerplaatsen

Wij streven naar een optimaal dansplezier en vertrouwen erop dat een ieder met respect en in een fijne sfeer en in
goede harmonie met elkaar omgaat. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, stellen wij het zeer op prijs
wanneer u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt ons bereiken per mail info@stardance.nl of tijdens openingstijden via
030-6381501. Bij voorbaat dank.


