ALGEMENE VOORWAARDEN THEATERSCHOOL ACT
Hoe vindt de inschrijving plaats












Via het inschrijfformulier van Theaterschool ACT kunt u uw kind(eren) aanmelden.
Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld.nkt
Een pasfoto is verplicht en dient voor intern gebruik en voor eventuele casting door derden.
Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging wanneer uw kind kan deelnemen aan de eerste
les.
Indien uw kind na de eerste les besluit om te stoppen worden geen kosten voor deze les
gerekend.
Na een proefperiode van 4 lesweken geven ouders schriftelijk door of hun kind wel/niet
doorgaat met de theaterlessen.
Docenten kijken in de proefperiode naar de inzet van de kinderen. Indien kinderen
onvoldoende gemotiveerd zijn en zodanig een storende factor zijn in de les zal de
Theaterschool dit aangeven bij de ouders en de lessen na de proefperiode beëindigen.
Mocht uw kind verder willen na de eerste proefles dan telt deze proefles als de eerste les van
de proefperiode van 4 lesweken. Er wordt een apart tarief gehanteerd voor deze
proefperiode.
De inschrijving, na de proefperiode van 4 lesweken, is voor een heel schooljaar. Tussentijds
opzeggen is niet mogelijk.

Lesgeld






Het lesgeld bedraagt € 75,- voor een proefperiode van 4 lesweken.
Indien een leerling na de proefperiode door gaat met de lessen zullen de overige 26
lesweken gefactureerd worden. De kosten voor de overige 26 lesweken bedragen € 390,Indien een leerling later instroomt blijft de proefperiode van kracht maar zullen de
resterende lessen verrekend worden in het lesgeld.
Het 2e kind e/v krijgt 10% korting op het lesgeld.
Het lesgeld is, na de proefperiode van 4 lesweken, voor een heel schooljaar. Tussentijds
opzeggen en een deel van het lesgeld terug krijgen is niet mogelijk.

Betaling








Voor de betaling van het lesgeld sturen wij een factuur.
Het is mogelijk om in termijnen te betalen. De financiële verplichting voor een heel
schooljaar blijft bestaan.
Betalingen kunnen overgemaakt worden onder vermelding van het factuurnummer op
rekeningnummer NL33 RABO 0307 8746 48 t.n.v. Theaterschool ACT.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Betalingen dienen te geschieden voor vervaldatum vermeld op de factuur.
In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te
geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op de opdrachtgever.

Groepsindeling



Theaterschool ACT maakt de groepsindeling in eerste instantie op basis van leeftijd.
Gedurende het schooljaar kan de groepssamenstelling gewijzigd worden. Dit heeft te maken
met de ontwikkeling van de leerlingen en een evenwichtige groepssamenstelling.

De belangrijkste schoolregels












Iedereen respecteert elkaar. Pesten wordt niet getolereerd.
Het volgen van de lessen op Theaterschool ACT is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We
verwachten inzet en betrokkenheid tijdens de lessen.
Van de leerlingen wordt verwacht voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
Indien de leerling verhinderd is, wordt dat op de betreffende lesdag uiterlijk twee uur vóór
aanvang van de les door de ouder/verzorger doorgegeven via info@theaterschoolact.nl Dit
i.v.m. controle van de presentielijsten.
Bij alle lessen draagt de leerling danskleding: jazzpants, joggingbroek of legging, een t-shirt
en jazz- of balletschoenen. Lang haar in een staart of vlecht. Mobiele telefoons of sieraden
zijn niet toegestaan.
Gelieve geen kostbare spullen meenemen naar de lessen. Theaterschool ACT kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken van persoonlijke bezittingen.
Leerlingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Theaterschool ACT vanaf de aanvang
van de lessen tot uiterlijk een kwartier na afloop van de laatste les. We verwachten dat
leerlingen binnen deze tijd opgehaald zijn.
Alle leerlingen krijgen een proefperiode van 4 lesweken. Daarna kunnen zowel de ouders als
de docenten aangeven dat een kind stopt. Indien er na de proefperiode ernstig afwijkend
gedrag voorkomt bij een leerling kan Theaterschool ACT de inschrijving ongedaan maken. In
dat geval bestaat er geen recht op restitutie van het schoolgeld.

Aansprakelijkheid





Theaterschool ACT is niet aansprakelijk voor het kwijt raken van (kostbare) spullen.
Theaterschool ACT is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel tijdens de periode dat de
leerling op de theaterschool is. Uiteraard zal alles in het werk gesteld worden om een veilige
omgeving te creëren.
De huisregels dienen nageleefd te worden door de leerlingen.

Lesbezoek door ouders/verzorgers
-

Lesbezoek van derden is niet mogelijk, afgezien van de kijk- en proeflessen, die vooraf
aangekondigd worden.
Bij een leerling die instroomt mogen de ouders een deel van de eerste les bijwonen.
Ouders die hun kinderen ophalen kunnen wachten in de ontvangstruimte, waar de kinderen
ook hun spullen kunnen ophangen. Het is niet de bedoeling dat ouders de lessen verstoren
door naar de leslokalen te gaan.

Artistieke rechten




Er kan foto- of videomateriaal gemaakt worden tijdens de activiteiten.
Deze gebruiken we voor intern gebruik en het werven van nieuwe leerlingen (o.a.
nieuwsbrief, flyer, website en facebook)
Van alle presentaties en uitvoeringen van de theaterschool berusten de rechten bij
Theaterschool ACT.

Algemene huisregels



Van de leerlingen wordt verwacht dat zij respectvol met de inrichting omgaan. Vernieling
wordt in rekening gebracht.
Van de leerlingen wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de docenten opvolgen,
met name die met betrekking tot veiligheid.

Klachtenreglement
-

Indien u niet tevreden bent kunt u dit schriftelijk melden via info@theaterschoolact.nl.
Naar aanleiding van uw email nemen wij contact met u op om te zoeken naar een oplossing
of een toelichting te geven.
Uiteraard kan er ook een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek, eventueel
in aanwezigheid van een docent.

