HUISREGELS
Welkom bij Dansmakers Amsterdam! Graag willen we onze bezoekers wijzen op de volgende
huisregels .







Het is niet toegestaan om, zonder schriftelijk toestemming van Dansmakers, te
fotograferen, te filmen of geluidsopnames te maken.
Het is niet toegestaan stoelen of krukken vanuit de foyer mee te nemen naar de zaal.
Er is geen recht op restitutie van de prijs van een eenmaal gekocht toegangsbewijs.
De garderobe is onbewaakt; gebruik daarvan is voor eigen risico. Let dus op uw
persoonlijke bezittingen.
Aanwijzingen van het personeel van Dansmakers dienen te worden opgevolgd.
Wilt u s.v.p. rekening houden met de buren aan de overkant van het Gedempt
Hamerkanaal en zo rustig mogelijk vertrekken.

Wij danken u voor uw begrip.
Algemene Bezoekersvoorwaarden VSCD en KNN 2002 zijn van toepassing op Dansmakers
Amsterdam. Deze zijn gedeponeerd op 26 november 2002 ter Griffie van de Rechtbank
Amsterdam onder nummer 268/2002. Een exemplaar van deze voorwaarden is in te zien bij
de kassa van Dansmakers of kan hier worden gedownload.

EN
Welcome to Dansmakers Amsterdam! We would like to point out the following house rules
to our visitors.
- It is not allowed to photograph, film or make sound recordings without written permission
of Dansmakers.
- It is not allowed to take chairs or stools from the foyer to the auditorium.
- There is no right to a refund of the price of a ticket once purchased.
- The cloakroom is unguarded; use of the cloakroom is at your own risk. Please take care of
your personal belongings.
- Instructions from the staff of Dansmakers must be followed.
- Please take into account the neighbors on the other side of the Muted Hammer Canal and
leave as quietly as possible.
Thank you for your understanding.
General Visitor Conditions VSCD and KNN 2002 are applicable to Dansmakers Amsterdam.
These were filed on 26 November 2002 at the Registry of the District Court of Amsterdam
under number 268/2002. A copy of these terms and conditions can be viewed at the
Dansmakers box office or can be downloaded here.

