Huishoudelijk reglement
Februari 2020.
Het reglement is ter bescherming van zowel leerlingen als medewerkers van ITCCA
Haarlemmermeer. Bij niet nakomen van de regels van het reglement volgt regelhandhaving en
eventueel een uitzettingsprocedure. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist de ITCCA
Haarlemmermeer.
Inzage van de algemene voorwaarden op de website (www.itcca.nl/haarlemmermeer/algemenevoorwaarden) en tevens gekregen bij een overeenkomst / inschrijfformulier.
Algemeen
1) Alle aanwijzingen van medewerkers van ITCCA Haarlemmermeer, die verband houden met onze
huisregels of algemene voorwaarden, moet je direct opvolgen.
2) Als je door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen, ben je verplicht
dit zo spoedig mogelijk schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail, whatsapp of sms) aan de docent te
melden.
3) Je wordt geacht geen (waardevolle) spullen achter te laten in de jassen of tassen in de garderobe.
4) Geen sieraden tijdens de les / cursus / workshop te dragen
5) Het is verboden overlast te veroorzaken aan medegebruikers van de "les locatie".
6) Je dient rekening te houden met de omwonenden door geen geluids- en parkeeroverlast te
veroorzaken.
7) Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is,
dan wordt de les afgelast en/of uitgesteld. Je wordt hierover via een (mail)bericht of telefonisch op
de hoogte gesteld.
8) Klachten moet u direct melden bij de docent van ITCCA Haarlemmermeer.
9) Je wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van ITCCA
Haarlemmermeer.
Het is niet toegestaan
1) Drank en/of etenswaren te nuttigen in de leslocatie.
2) Zich te begeven in andere ruimtes dan de kleedkamer en gymzaal waar de les plaats vind.
3) Tijdens een les is filmen/fotograferen verboden tenzij vooraf overeen gekomen. Openbaar maken
van foto-/filmmateriaal is slechts toegestaan na goedkeuring en toestemming vanuit ITCCA
Nederland.
4) Schoeisel te dragen welke de vloer kan beschadigen zoals buiten schoenen of schoenen met
zwarte zolen e.d.
5) Te roken in de leslocatie.
6) Elektronische apparatuur (telefoon, smartwatch e.d.) staat uit / op vliegtuigstand / met geluid en
trilfunctie uit.
Als je per se bereikbaar moet zijn, meld je dat vóór de les bij je docent.

Bij bezoek en/of deelname aan ITCCA Haarlemmermeer worden de algemene inschrijf- en
betalingsvoorwaarden en de (huis)regels geaccepteerd door deelnemer en/of bezoeker.
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