Algemene lesvoorwaarden Jeugdtheaterschool Aan de Slinger
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten en/of werkzaamheden van JTS Aan de
Slinger. Binnen JTS Aan de Slinger streven wij naar cultuur waar
wederzijds respect en een goede relatie op de eerste plek
komen, waarna regels en overleg volgen.
1. Aanmelding.
Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een digitale inschrijving via onze
website. Door middel van de inschrijving geeft u aan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan
met deze algemene lesvoorwaarden. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van
binnenkomst.
2. Betaling lesgeld.
De inschrijving van een minderjarige leerling dient door de ouders/verzorgers te geschieden.
Daarmee verklaren de ouders/verzorgers zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit
de inschrijving voortvloeien. Afwezigheid bij, of het afbreken van een cursus – ongeacht de
daarvoor opgegeven reden – geeft geen recht op vermindering of teruggave van het
cursusgeld.
3. Vakanties, vrije dagen, lesuitval.
Bij het berekenen van het lesgeld is al rekening gehouden met vakanties en vrije dagen. Bij
lesuitval door eigen toedoen vindt eveneens geen restitutie plaats.
4. Foto- en videomateriaal.
Tijdens de lessen kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden voor promotionele
doeleinden. Wij verzoeken ouders, indien zij bezwaar maken, dan kenbaar te maken op het
digitale aanmeldformulier wat direct na de inschrijving wordt gemaild naar
jeugdtheaterschool@aandeslinger.nl.
5. Aansprakelijkheid.
Jeugdtheaterschool Aan de Slinger is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van
eigendommen van leerlingen en/of derden. De JTS is ook niet aansprakelijk voor
verwondingen, blessures en dergelijke die de leerlingen oplopen vooraf, tijdens of na de
lessen. De cursist draagt zorg voor en gaat met respect om met het theatergebouw en het
lokaal waarin de les plaatsvindt.
6. Kamer van Koophandel.
De JTS is ingeschreven bij de K.V.K. te Utrecht onder nummer: 55938221.

Huisregels Jeugdtheaterschool Aan de Slinger
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Graag op tijd aanwezig zijn in de lessen.
Laat kinderen voor de les naar de wc gaan.
Kauwgum mag niet genuttigd worden tijdens de les.
Het is helaas niet toegestaan vrienden/vriendinnen voor de gezelligheid te laten kijken tijdens de
theaterlessen. Vrienden/vriendinnen die misschien ook op theaterles willen, zijn natuurlijk van harte
welkom. Zij kunnen zich aanmelden via ons email adres voor een eventuele proefles.
Wij willen je vragen, het aan ons door te geven indien een leerling niet bij de les aanwezig kan zijn. Dit
kan via jeugdtheaterschool@aandeslinger.nl
Leerlingen die de lessen verstoren door ongepast/ongewenst gedrag, krijgen een waarschuwing.
Indien nodig worden ook de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. Bij aanhoudend
ongepast/ongewenst gedrag, kan dit verwijdering van de JTS tot gevolg hebben. Verwijdering uit de
dansschool geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.
Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is,
behoudt de JTS het recht de les te annuleren.
De JTS behoudt het recht om lessen te annuleren bij barre weersomstandigheden, waarbij het
onverantwoordelijk is om zowel docenten als leerlingen naar de JTS te laten komen.
De JTS behoudt het recht om lessen te annuleren bij uitbraak van een grote pandemie, waarbij het
onverantwoordelijk is om zowel docenten als leerlingen naar het theater te laten komen.
Als een les komt te vervallen vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
De leerling kan ervanuit gaan dat de JTS persoonlijke begeleiding biedt. Dit heeft te maken met het
aspect persoonlijke ontwikkeling.
Elke leerling zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt bij de JTS.
In de lessen wordt niet gepest, iedereen is verantwoordelijk dat iedere leerling zich veilig voelt.
Bij eventuele klachten, vragen en/of suggesties neem contact op met Mayon van der Klei
(jeugdtheaterschool@aandeslinger.nl)

