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Kleding 
Kleding is belangrijk met hoopdance; losse, dikke kleding kan de hoepel in de weg zitten en maakt het je 
moeilijker om de oefeningen te kunnen doen en controle over je hoepel te houden. Ik raad je aan om 
strakke, maar comfortabele kleding aan te doen; denk aan bijvoorbeeld een legging en een lang, wat 
strakker shirt. Er is een kleedkamer aanwezig als je daar gebruik van wilt maken. Veel mensen 
hoopdancen op blote voeten of sokken. Mocht je dat niet prettig vinden, neem dan binnenschoenen 
mee voor in de zaal. 
 
Hoepels  
Het is mogelijk om een leen hoepel te gebruiken tijdens de les. Heb je er zelf al een, neem deze gerust 
mee! Je kunt ook een kant en klare opvouwbare reishoepel kopen bij de eerste les vanaf 30 euro. Het is 
ook mogelijk een hoepel te bestellen, deze wordt dan op maat voor je gemaakt en getaped op de manier 
die jij het leukste vindt. De prijs is afhankelijk van het soort hoepel en de hoeveelheid en soorten tapes 
die je kiest. 
 
Bij inschrijving voor een cursus of deelname aan een van de workshops krijg je €5,00 korting op een 
hoepel (alle varianten), mits besteld voor het einde van de cursus. 
 
De hoepels worden handgemaakt en worden in zo goed mogelijke staat afgeleverd. De garantie op 
handgemaakte hoepels wordt gegeven op onverhoopte productiefouten en geldt niet bij slijtage door 
gebruik. Bij het overhandigen van de bestelde hoepel is het aan de koper de hoepel te controleren en 
mondeling akkoord te geven op de hoepel en de staat waarin deze is afgegeven. Wanneer de koper de 
hoepel meeneemt geldt dat ook als acceptatie. Eventuele schade aan de hoepel door onjuist gebruik valt 
niet binnen de garantie.  
 
Lessen inhalen 
Uiteraard willen we iedereen zoveel mogelijk aanbieden om lessen in te halen. Dit kan alleen in overleg 
en indien plaats beschikbaar in een les gedurende dezelfde cursusronde, in Amsterdam of Leiden. Houd 
er dus rekening mee dat, wanneer de cursus is volgeboekt, er geen garantie op een inhaalplek kan 
worden geboden. We denken graag met je mee mocht je een keer niet kunnen!  
 
Als er plek is, kun je een les al inhalen, vóór de datum dat je weet dat je een les zult missen.  
De voorwaarde om een les te mogen inhalen, vragen we je  minstens 24 uur van tevoren af te melden, 
zodat wij in jouw plaats weer andere hoepelaars de kans kunnen geven in te halen. 
 
Helaas kunnen lessen niet ingehaald worden, na de laatste lesdatum van je cursus, omdat we maar een 
beperkt aantal plekken hebben per cursus. Er is geen restitutie voor de aanbetaling of gemiste lessen. 
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Lief voor je lijf 
Luisteren naar je eigen lichaam is alsnog veel belangrijker dan luisteren naar ons. 
Als het je teveel wordt, geef dit dan bij ons aan en ga eventueel even zitten, of drink wat water. 
 
Licht ons voor de cursus via het inschrijfformulier in, als je last hebt van fysieke klachten, zodat we hier 
zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden. 
 
Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor welk lichamelijk letsel dan ook, dat eventueel 
tijdens de lessen veroorzaakt zou worden. Gelukkig is dit ook nog nooit in onze lessen voorgekomen. 
Laten we dit zo houden! 
 
De locaties 

 Amsterdam: Ketelhuisplein 47, Amsterdam. Wilhelmina Gasthuis terrein. Dit is in de buurt bij het 
Leidse plein. (Verwar het dus NIET met terrein bij de Westergasfabriek) 
Hier vind je de locatie op Google maps: http://goo.gl/maps/UopI9  De ingang zit precies op de 
hoek waar de Anna Spenglerstraat het Ketelhuisplein kruist. Met het kippenhok met boomhut 
aan je linkerhand bel je aan bij de bel waar Grote Zaal staat. De deur zal voor je worden 
opengedaan.  

 Leiden: Kennedylaan 116, Leiden. Het is de gymzaal van activiteiteninstelling “De Zuidwester”. 
De bel kun je vinden aan de linkerkant van de schuifdeuren aan de muur. Voor de gymzaal ga je 
langs de trappen. De ingang zit aan de linkerkant voor de klapdeuren.     

 
 


