
Protocol en huisregels i.v.m. COVID-19 
Dit protocol is van toepassing op alle danslessen van Dance Connects Community. 
Dit protocol geldt in principe voor het hele seizoen 2020-2021.  
Wijzigingen zijn mogelijk door nieuwe overheidsmaatregelen, wetenschappelijke inzichten en 
opgedane ervaringen. 

Basisregels

• Blijf thuis als je griep-, verkoudheidsklachten en/of koorts hebt; 
• Blijf thuis als je huisgenoot klachten heeft; 
• Hebben jij en/of je huisgenoot klachten? Laat je testen; 
• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand; 
• Was handen regelmatig; in ieder geval bij binnenkomst en na toiletbezoek; 
• Nies en hoest in de elleboog. 

Voorwaarden

• Kom waar mogelijk met de fiets, lopend of met ander eigen vervoer naar de les en probeer het 

gebruik van OV te vermijden; 
• Houdt rekening met de mondkapjesplicht op de locaties. Neem altijd een mondkapje mee naar 

de locatie;  
• Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de les, zodat er geen drukte in de omkleedruimtes 

ontstaat; 
• Spullen worden neergelegd op een eigen individuele plek, aangewezen door de docent; 
• Houd bij binnenkomst in de studio rechts aan in de gang en geef elkaar minimaal 1,5 meter 

ruimte; 
• Was direct na binnenkomst je handen minimaal 20 seconden. 

Procedure WC gebruik

• Reinig voordat je de wc en/of badkamer gebruikt de deurklinken met een reinigingsdoekje; 
• Reinig de spoelknop, lichtknop en evt. de wc bril; 
• Was na wc gebruik altijd je handen. 

Aantal personen per ruimte

• Er is plaats voor 5 tot 9 personen per les, afhankelijk van de ruimte; 
• Om drukte in studio’s en gang te voorkomen zijn de lestijden aangepast; 
• Je wordt verzocht het pand direct te verlaten op de eindtijd van je blok;  
• Er zitten minimaal 30 minuten tussen de groepen om drukte op de gang te vermijden en om de 

docent de mogelijkheid te geven de ruimte te reinigen en ventileren. 

Afstand houden tijdens je verblijf in de studio

• Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers/dansers om zelf zoveel mogelijk de 1,5 meter 

regel in acht te nemen.  

Reserveren en annuleren

• Reserveer je dansles altijd van te voren. Je kunt alleen meedoen als je hebt gereserveerd. Doe 

dit tijdig, er is voorlopig plek voor 5 tot 9 deelnemers per les, afhankelijk van de locatie; 
• Kun je toch niet komen, ben je ziek of heb je milde klachten, meld je dan uiterlijk 12 uur voor 

aanvang van de les af via je online profiel. Niet aanwezig zonder tijdige afmelding wordt als een 
gevolgde les geadministreerd. 

Dankjewel voor je alertheid en medewerking mede namens alle dansdocenten en tot in de 
dansstudio! 

Floortje & Marieke


