Huisregels
●

Zorg dat je op tijd bent voor de les/cursus. Indien je te laat komt, kan de toegang
geweigerd worden;

●

Vermeld blessures en/of beperkingen aan je docent voordat de les start;

●

De aanwijzingen van de instructrice(s) dienen te allen tijde worden opgevolgd;

●

Wanneer er een instructie wordt gegeven, wordt er van je verwacht dat je stil bent;

●

De danspalen worden alleen door de instructrice(s) gewijzigd van static naar spinning of
andersom;

●

Tijdens de les zijn er geen toeschouwers toegestaan. Bij de kidsles mogen de
ouders/verzorgers de laatste tien minuten de studio in om te kijken;

●

Heb respect voor andermans eigendommen. Voor de door u gemaakte schade in de
studio/gebouw, kan u aansprakelijk worden gesteld;

●

Sieraden zijn niet toegestaan. Zorg dat je ze voor de les af doet of laat ze thuis. Donuts
Polefit is niet verantwoordelijk voor diefstal/kwijtgeraakt spullen;

●

Gebruik een handdoek voor op de matjes in verband met hygiëne;

●

Maak je paal voor en na de les schoon in verband met hygiëne;

●

Zorg voor persoonlijke hygiëne. Dit is prettig voor je medecursisten als voor je
instructrice(s);

●

Let bij het maken van foto’s/video’s je op medecursisten. Het is mogelijk dat zij niet op de
foto/video willen. Let bij het plaatsen van foto’s of video’s op social media ook of er geen
medecursisten op staan welke hier geen toestemming voor hebben gegeven;

●

Zorg dat je de studio en de gebruikte artikelen opgeruimd en schoon achterlaat wanneer je
vertrekt;

●

Kom niet aan de spiegels in verband met veiligheid;

●

Meld gevonden voorwerpen bij de instructrice(s);

●

Parkeren is alleen toegestaan binnen de uitgelijnde vakken;

●

Eten/kauwgom is niet toegestaan in de studio;

●

Roken is binnen het gehele gebouw niet toegestaan;

●

Bij overtreding van deze huisregels of bij klachten van medehuurders, kan de instructrice
van Donuts Polefit de desbetreffende persoon/personen verzoeken het pand te verlaten;

