
 

Graag je aandacht voor het volgende: 

Welkom bij de faaam vooropleiding! Ook wij moeten ons aan maatregelen houden in 
verband met COVID-19 waarbij wij de regels vanuit het RIVM en het COVID-protocol voor de 
AV-sector volgen. 

De volgende regels gelden… 

…Vooraf aan de les: mocht je ziek zijn, ziekteverschijnselen hebben of een 
huisgenoot hebben met klachten dan kun je NIET naar de les komen. Je dient je ’s 
ochtends vóór aanvang van de les af te melden. Dit kun je doen in de groepsapp die 
wordt aangemaakt. Hierin zitten alle coaches en de andere deelnemers van je groep. 

…Tijdens de les:  

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Zodra je de vloer op gaat mag er binnen 
1,5 meter gespeeld worden. Je kunt het altijd bij de coach en je medespeler 
aangeven als je dit niet prettig vindt.  

- Mocht je tijdens de les klachten vertonen en wordt de situatie hierdoor 
onwerkbaar? Dan kan het zijn dat de coach je verzoekt de les te verlaten en 
naar huis te gaan. Volg deze instructies dan op! 
 

Verder gelden natuurlijk de basisregels… 

- Was geregeld je handen – op de locatie is te allen tijde voldoende handzeep, 
sanitizer en dergelijken aanwezig. 

- Als je moet niezen of hoesten, doe dat dan in je elleboog. 
 

Overige regels… 

- Op de leslocatie gelden uiteraard ook de nodige maatregelen vanuit het 
Mirror Centre. Zo zijn er onder andere looproutes aangegeven door het 
gebouw, volg deze dan ook! Volg ook eventuele instructies van aanwezig 
personeel op. Zie hiervoor ook het extra maatregelensheet in de bijlage. 

 

Disclaimer: 

We hopen natuurlijk dat iedereen zonder belemmeringen de lessen kan komen 
volgen en dat we alle lessen ook kunnen geven. Mocht het echter zo zijn dat je ziek 
bent en dus een les niet kan volgen dan is er geen recht op terugbetaling van het 
betaalde lesgeld. Mocht het gedurende lessen zo ver komen dat er weer een 
lockdown van kracht wordt die het geven van lessen onmogelijk maakt, dan zullen 
de lessen online voortgezet worden of tijdelijk opgeschort worden (later inhalen van 
de lessen of compensatie). Ook in dit geval is er geen recht op terugbetaling van het 
betaalde lesgeld. 
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