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SMEDERIJ ATELIER ALKMAAR 

Veiligheidsvoorschriften workshops Smederij Atelier Alkmaar 
 
Bij deelname aan de workshops: 

- Is het niet toegestaan synthetische kleding te dragen. Wel mogelijk is bij-
voorbeeld denim, leer, wol en katoen. 

- Is het dragen van een veiligheidsbril verplicht. Brildragende personen dragen 
deze over de eigen (optische) bril heen. Deze kunt u ter plaats aanschaffen of via 
de webshop van Smederij Atelier Alkmaar, of in de DHZ zaak.  

- Is het dragen van werkhandschoenen verplicht, deze zijn van leer, of groten-
deels van leer. Ook de juiste werkhandschoenen kunt u ter plaatse aanschaffen of 
via de webshop van Smederij Atelier Alkmaar, of in de DHZ zaak. Geschikt zijn 
lashandschoenen of smeedhandschoenen, bedoeld voor warmwerk. Bouwhand-
schoenen of motorhandschoenen zijn niet geschikt.  

- Deelnemers dienen in goede gezondheid te verkeren. Bij twijfel over uw 
deelname in verband met gezondheidsrisico’s overlegt u voor inschrijving 
met Smederij Atelier Alkmaar. Gezondheidsrisico’s zijn bijvoorbeeld, maar niet 
uitsluitend, hartklachten, epilepsie, astma.  

- Is het dragen van korte broeken, korte rokken en/of korte mouwen niet toe-
gestaan.  

- Stevige schoenen worden aangeraden, bij voorkeur werkschoenen. In elk geval 
draagt elke deelnemer leren schoenen of klompen, maar geen synthetische 
gympen.  

- Het is voor en tijdens de workshop uitdrukkelijk verboden alcohol te ge-
bruiken, of anderzijds onder de invloed te zijn van verdovende midde-
len/medicatie.  

- Aangeraden wordt om eigendommen te markeren met de eigen naam. Smederij 
Atelier Alkmaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het behoud van uw 
spullen.  

- Zodra de lessen van start gaan, is de lesruimte uitsluitend toegankelijk 
voor deelnemers aan de workshop.  

- Voor het nemen van foto’s of filmopnames verzoeken we iedere deelnemer om 
hier verstandig en sociaal mee om te gaan. Het fotograferen van onbekenden en 
het poseren met hete werkstukken kunnen we niet toestaan, net als film/audio 
opnames tijdens de uitleg van de docenten.  
 

Bovenstaande voorschriften zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van uw medecursis-
ten. Deelname aan onze workshops alsmede het verblijf in ons bedrijf en lesruimte is en 
blijft eigen risico, maar door samen goed met deze regels om te gaan, zorgen we voor 
elkaar! 
 
Veel plezier tijdens de workshops, Het team van Smederij Atelier Alkmaar 


