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Wij hebben onder voorwaarden toestemming gekregen van de gemeente Den Haag om 

buiten les te geven. De gemeente controleert op de naleving van de regels door 

onaangekondigde controles door handhavers.  

• Er is geen ruimte beschikbaar om je om te kleden; 

• Neem een tas mee om je spullen in te doen, zoals bijvoorbeeld je jas. 

neem geen kostbare eigendommen mee; 

• Het is niet toegestaan om naar/bij de lessen te kijken; 

• Trainers, begeleiders, instructeurs nemen anderhalve meter afstand in acht; 

• Er mogen geen foto’s of film opnames gemaakt worden van de buitenlessen. Dit is 

voorbehouden aan de dansschool 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 

sporten en naar buiten; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19); omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon 

nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact 

waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de les klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Houdt anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten 

jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar; 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

• Ga voordat je naar de les gaat, thuis naar het toilet 

• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de danslocatie; 

• Vermijd het aanraken van je gezicht;  

• Schud geen handen; 

• Kom niet eerder dan tien minuten voor de dansles aan op de danslocatie en ga direct 

na de les naar huis; 

• Maximaal 10 personen per les 

• Volg de aanwijzingen van de dansleraren 

• Er is een overgangstijd tussen lessen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen; 

• Deelname aan de buitenlessen is voor eigen risico. 

 

 

 


