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HUISREGELS KYRIA MOVES 

Toegankelijkheid 

Kyria Moves 

Van Zuylenstraat 44 

3454EV De Meern 

Voor navigatie met de auto: geef Marelaan 18 op als navigatie adres.  

Voor openbaar vervoer: bushalte Boekbinderslaan is het dichtst bij. 

De dansstudio is bereikbaar via de oprit. De oprit bevindt zich links van de Marelaan 18. Er is een 

opklapbord beschikbaar om op de oprit te plaatsen. Op dit bord kan ook een eigen aankondiging of 

boodschap geplakt worden (maximaal A2 formaat). Bij harde wind of veel regen kan het klapbord 

niet gebruikt worden.  

Het houten hek dat toegang geeft tot de oprit moet na doorgang gesloten worden.  

Fietsen kunnen in de achtertuin of op de oprit gestald worden tijdens het gebruik van de studio. 

Parkeren op de straat is gratis. Aangeraden wordt om te parkeren ter hoogte van Marelaan 18.  

De studio is een kwartier voor de gehuurde tijd geopend. Ik ben daarbij aanwezig tenzij anders 

aangegeven.  

Standaard voorzieningen 

De studio is toegankelijk via de deur naar het halletje. In het halletje staat een kapstok, meterkastje 

en krukje. Jassen en schoenen kunnen in het halletje opgehangen of neergezet worden. 

De studio is voorzien van een badkamer inclusief toilet, douche en wasbak. Wc papier, handdoeken 

en handzeep zijn aanwezig. Er staat een doosje met maandverband op de rand boven het toilet. Alles 

in de badkamer mag gebruikt worden.  

De studio heeft een keukenblokje zonder kookvoorzieningen, wasbak of afzuig installatie. Er is een 

waterkoker aanwezig. In het keukenblok staan glazen, bekers en schalen. In de lade ligt bestek, een 

schaar en pleisters. Ook staat er een EHBO doos. Alles in het keukenblokje mag gebruikt worden. 

Zowel in de badkamer als in het keukenblokjes staat een afvalbak. 

Het zwarte apparaat met twee antennes is een wi-fi router. Er kan gebruik gemaakt worden van het 

wi-fi netwerk.  

Er staan boxjes waarop een mp3 speler, telefoon, tablet of laptop aangesloten kan worden. De 

aansluiting is een mini jack (koptelefoon stekkertje). Er is een snoertje en stekker aanwezig.  

De studio beschikt over een spiegelwand van 4 meter breed (spiegelschuifdeuren) en is leeg tenzij 

anders overeengekomen.  

De studio heeft vloerverwarming met een eigen thermostaat. De temperatuur staat standaard op 17 

graden ingesteld, wat gevoelsmatig overeenkomt met 19 graden. De temperatuur aanpassen kan 

met de thermostaat boven de lichtknop.  
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De spotjes in de studio kunnen gedimd worden. De dimmer zit op de muur tussen het keukentje en 

de spiegelwand. Druk eenmaal op de dimmer knop of gebruik de schakelaar bij de ingang om het 

licht helemaal uit te doen.   

Er ligt een PVC vloer in de studio.  

Voorzieningen op aanvraag 

Indien gewenst kunnen de volgende items klaargezet worden:  

- Stoelen (aangeven hoeveel) 

- Tafel of bijzettafel 

Geef dit tenminste 24 uur voor aanvang door.  

 

Heb je iets nodig en kan je de studio niet uit? Ik ben bereikbaar op 06-41434763.  

 

 


