
Huisregels voor de danser 
 

Om alles zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen word je gevraagd de huisregels door te lezen en 

tevens te ondertekenen.  
 

Dansen in tijd van Corona 

Sinds 1 juli is binnensport en daarmee ook het volgen van danslessen weer toegestaan. De kleedkamers, toiletten en 

douches zijn ook weer open. Hoewel je normaal 'spelcontact' mag hebben in de studio, zijn de algemene regels rondom 

afstand houden en hygiëne nog steeds van kracht en geldt: 

 Je komt het liefst al in danskleding naar Korzo en neemt sport/danssneakers mee voor binnen. 

 Je desinfecteert je handen bij binnenkomst in Korzo en meld je aan bij de balie. 

 Voorafgaand en na afloop van de lessen dienen deelnemers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot 

elkaar te houden, dus ook in de kleedkamers en in de foyer.  

 Blijf thuis ingeval van één of meer van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest e/o verhoging (tussen 37,5 en 38 °C). 

 Blijf thuis indien één of meer van de volgende klachten binnen het huishouden voorkomt: koorts (vanaf 38 °C) 

en / of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer 24 u klachtenvrij is. 

 Geef bij de docent aan, indien je het belangrijk vind om ook tijdens de les afstand te blijven houden tot de rest 

 Neem een flesje water mee  
 

Repetities / Lessen / Aanwezigheid  

Aangezien je binnen een groep gaat trainen, vragen wij je zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden. Dit betekent 

dat er enkele voorwaarden en regels zijn die wij hanteren en die gelden ook voor iedere danser: 

 Je houdt er rekening mee dat de groep iedere les op jouw aanwezigheid rekent.  

 Je bent altijd 10 minuten voor aanvang van de training/repetitie aanwezig zodat je voldoende tijd hebt om je 

om te kleden en op tijd in het leslokaal te staan. 

 Bij meer dan twee gemiste lessen volgt er een individueel gesprek. 

 Mocht je een keer ziek zijn of later komen op de repetitie dan app/bel/mail je naar Crosstown om je af te 

melden. 06-81 28 09 87 – crosstown@korzo.nl  

Wanneer je dat niet lukt doe je het de dag erna. 

 Wanneer je al van te voren weet dat je een keer niet kunt komen overleg je dat tijdig.  
 

Studio/zaalgebruik 

Aangezien we de ruimtes delen met anderen is het van belang dat we het netjes achter laten en zorgvuldig met de 

spullen omgaan. Daarom gelden de volgende afspraken:  

 Je kunt niet voor aanvang van je repetitie het leslokaal in. Het kan nl. zijn dat er al een repetitie aan de gang is 

die je dan verstoort. 

 Je mag niet met scherpe voorwerpen op de balletvloer komen. 

 Je moet voorzichtig zijn met de spiegels. 

 Je blijft in principe van de video- en geluidsapparatuur af tenzij je door de docent gevraagd wordt het te 

bedienen. 

 Je mag nergens in het gebouw roken dus dat doe je buiten (op straat). Rokers moeten zelf hun peuken 

opruimen. 

 Er mag in de studio en zaal niet gegeten worden. 

 Het gebruik of in het bezit zijn van alcohol en drugs (hard en/of soft drugs) is niet toegestaan. 

 Het in het bezit zijn van messen en/of wapens is niet toegestaan. 

 Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen spullen. Crosstown is niet aansprakelijk voor verlies, schade of 

diefstal. (Er zijn lockers in de kleedkamer aanwezig) 
 

Schade 

Waar hard gewerkt wordt kan uiteraard altijd iets kapot gaan. 

 Meld altijd als er schade is (bij de baliemedewerker). Ook als je het niet zelf gedaan hebt of niet zeker weet of 

het door iemand van Crosstown is veroorzaakt.  

 Als je schade hebt veroorzaakt kan het zijn dat je die zelf moet betalen. 
 

Bij het overtreden van één van deze regels zijn wij gemachtigd je zonder geldrestitutie per direct uit het project 

te zetten en je automatisch uit te schrijven 
 

Contact gegevens 

070-3122794 - 06-81 28 09 87 - crosstown@korzo.nl 

Crosstown Productieleider: Annelieke Plugge 
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