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1. Algemeen
Deze huisregels zijn van toepassing op iedere bezoeker van het Amsterdam Dance Centre (ADC)
en maken deel uit van je lidmaatschap- en abonnement overeenkomst. Als bezoeker van het ADC
ben je verplicht kennis te nemen van deze huisregels en je dienovereenkomstig te gedragen.
2. Toegang tot de studio’s
Bij een bezoek aan de studio’s dien je je bij de receptie/balie te melden. Pas na de toestemming van de baliemedewerker
mag je de andere ruimten betreden.
3. Toegang tot de lessen
Je dient hiervoor minimaal 10 minuten voor de starttijd van je les aanwezig te zijn. Indien de receptie/balie aangeeft dat
je te laat bent voor de les, is het niet meer mogelijk om deel te nemen. Zonder betaling en of vertoon van je
abonnementpas is het niet mogelijk deel te nemen aan een les op basis van je lidmaatschap, 10 kaart of abonnement.
4. Deelname aan lessen
Deelname aan lessen is geheel op eigen risico. Bij deelname aan lessen dien je te allen tijde de aanwijzingen en
instructies van de docent op te volgen. De docent is gerechtigd om deelnemers te weigeren of weg te sturen indien ze
zijn of haar instructies weigeren op te volgen, zich niet aan de huisregels houden of zich niet fatsoenlijk gedragen naar
de docent of andere deelnemers. Indien bij de receptie/balie is aangegeven dat je te laat bent voor de les is het niet
toegestaan om alsnog de studio's in te gaan en deel te nemen.
5. Gebruik van de kleedruimten, studio’s, douches/ toiletten en foyer
Het is verplicht om je in de kleedruimte om te kleden voor de les. Verkledingen in de foyer en of studio’s worden niet
toegestaan. Tassen groter als 30/20cm mogen niet mee genomen worden in de studio’s. Persoonlijke
(waardevolle)spullen en tassen wordt geadviseerd op te bergen in een door het ADC gefaciliteerde locker. De lockers zijn
af te sluiten met een klein hangslotje (maat: ABUS 713= beugeldikte 4,8mm) die zelf aangeschaft dienen te worden
(eventueel te koop aan de balie van het ADC). Lockers dienen dagelijks weer ontruimt en open opgeleverd te worden. De
sloten die nog op de lockers aanwezig zijn na sluitingstijd worden verwijderd en de inhoud wordt in de gevonden
voorwerp mand gedeponeerd. Het ADC is niet verantwoordelijk voor verlies- en of diefstal van persoonlijke bezittingen.
Het is niet toegestaan glaswerk en of consumpties anders dan een flesje water mee te nemen in de studio’s. Alle
hierboven beschreven persoonlijke bezittingen dienen na de les weer meegenomen te worden uit de studio en
kleedkamer. Losse kledingstukken en eventueel ‘zwervende’ artikelen worden terstond verwijderd uit de foyer en studio’s
en bij de gevonden voorwerpen mand geplaatst. Achtergelaten spullen worden gedurende 1 week bewaard.
Scheren en alle andere vormen van lichaamsverzorging anders dan omkleden, douchen en afdrogen, zijn niet toegestaan
in de kleedruimten.
Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden. Fietsen zijn niet toegestaan in het complex.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de studio’s.
Het ADC faciliteert matjes en ander materiaal. Matjes kunnen tegen vergoeding van € 2,- per keer aan de balie gehuurd
worden en mogen alleen in combinatie met een (eigen)handdoek worden gebruikt. Na gebruik dienen de matjes weer
afgegeven te worden aan de balie. Overige materialen dienen op aanwijzing van de docent na gebruik weer opgeborgen
te worden.
6. Danskleding
Het dragen van schone, fris ruikende en gepaste danskleding gedurende de lessen is verplicht. Het is niet toegestaan om
in straatkleding te dansen. Het is niet toegestaan om in de studio’s straatschoeisel of buiten gedragen sport/dansschoenen te dragen. Sport-/dansschoenen dienen voorzien te zijn van een niet-afgevende rubberzool. Het dragen
van geschikte dansschoenen is altijd verplicht met uitzondering van lessen die op blote voeten worden uitgevoerd.
7. Drinken, etenswaren en roken
Roken en het gebruik van drugs en doping zijn niet toegestaan. Afgezien van in de foyerruimte is het nuttigen van eten
en drinken niet toegestaan, behalve water of sportdrankjes in bidons of afsluitbare drinkflesjes.
Het nuttigen van zelfmeegebrachte eten- en of drinkwaren is niet toegestaan in de foyer.
Roken kan alleen buiten. Gelieve zeker 5 meter van de entree afstand te nemen. Sigaretten dienen in de daarvoor
bestemde bakken gedoofd en weggeworpen te worden.
8. Mobiele telefoon. Het gebruik of bezit van een mobiele telefoon in de studio’s is niet toegestaan.
9. Kinderen. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben alleen vergezeld van een volwassene toegang tot de foyerruimte van
het ADC. Kinderen dienen zich, vergezeld van 1 volwassene om te kleden in de kleedruimtes. Vaders met dochter worden
verzocht de herenkleedkamer te gebruiken en vice versa. Aanwijzingen van baliepersoneel omtrent bovenstaande dient
stipt te worden nageleefd.

