
 Huisregels 

 

 
 
1. Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de locaties 
basisschool de Mariaschool en wijkcentrum Gantellaan te Pijnacker, waar de lessen plaatsvinden. 
Voor de Outdoor lessen geldt dat we verzamelen op de afgesproken parkeerterreinen. 
 
2. Kom op tijd voor de les om rustig je spullen klaar te leggen zodat we op tijd kunnen beginnen. Als 
de les is begonnen willen wij je liever niet meer binnen laten i.v.m. het verstoren van de les voor de 
andere deelnemers. Wanneer de deur al gesloten is betekent het dat de les al begonnen is. 

3. Graag rust in de buurt van de lesruimtes. 

4. Er zijn matten aanwezig maar je mag ook een eigen (pilates/yoga) mat meebrengen als je dat 
prettiger vindt. Handdoek voor aanwezige matjes is verplicht i.v.m. hygiëne.  
 
5. Meld je op tijd bij de docent om de presentielijst af te tekenen of je losse les te voldoen om je 
rustig voor te bereiden op de les; We willen graag op tijd aan de les beginnen.. 

6. Mobiele telefoon graag uit of op stil (niet op trillen). 

7. De lesruimte niet met buitenschoenen betreden: op blote voeten, sokken of sportschoenen voor 
binnen gebruik.  
 
8. Voor de Pilates en Yogilates sessies is geen schoeisel nodig. Warme sokken of blote voeten zijn 
voldoende. Draag gemakkelijk zittende kleding waarin je prettig beweegt. Voor de overige lessen is 
het dragen van comfortabele (sport)kleding en passend schoeisel vereist. 

9. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. I.v.m. mogelijke allergieën van 
andere studenten, wordt iedereen verzocht geen zware parfum, aromatherapie olie of andere 
geuren te dragen. 

10. Gebruik van eigen consumpties is toegestaan. In de hal van de locaties is soms gratis thee of 
koffie beschikbaar, dit mag je nuttigen in wachtruimte of de lesruimte. Graag netjes achterlaten. 

11. Bij (veelvuldige) overtreding van de regels kan Get In Motion verdere toegang tot de activiteiten 
inperken, zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie van de leskaart. 

Deze algemene voorwaarden en huisregels van Get In Motion zijn opgesteld om misverstanden te 
voorkomen en zo alle aandacht te kunnen blijven richten op het organiseren van goede, educatieve 
en prettige groepslessen, specials, workshops, minicursussen en alles wat verder te maken heeft 
met het creëren of behouden van een gezonde leefstijl. 

 


