
 

Algemene voorwaarden 
 
Inschrijving 

- Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de inhoud van 
deze algemene voorwaarden van Stichting Theaterhuis Drechtsteden, hierna te noemen Het 
Theaterhuis;  

- Met de inschrijving wordt een cursus aangegaan met Het Theaterhuis, die wordt aangeduid als een 
overeenkomst van opdracht;  

- Deze overeenkomst van opdracht wordt beheerst door artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek; 
- Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een cursusjaar, na afloop van het eerste jaar 

wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, waarbij deze schriftelijk opgezegd kan worden met 
inachtneming van een maand opzegtermijn.   

- Wanneer de cursist/opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, wordt het cursusgeld 
gerestitueerd voor de niet genoten lessen, met aftrek van een bedrag van € 50,--. Dit bedrag is een 
eenmalige onkostenvergoeding, ter dekking van de door Het Theaterhuis te maken onkosten in verband 
met de tussentijdse opzegging, waaronder administratie, annulering inhuur docenten, zaalruimte, 
ingekocht materiaal dat niet makkelijk of in veel gevallen zelfs helemaal niet hergebruikt kan worden etc. 

 
Betaling inschrijfgeld / cursusgeld 

- De kosten bedragen per maand; 
1 uur les € 22,50 
2 uur les € 37,50 
3 uur les € 45,00 
4 uur les € 50,00 
Het bedrag zal per maand via automatische incasso van uw rekening worden geschreven. U kunt er ook 
voor kiezen om voor de eerste van de maand het bedrag per pin op ons kantoor te voldoen. Mocht 
blijken dat het lesgeld op de aangegeven datum niet is voldaan, zullen we helaas genoodzaakt zijn de 
leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen; 

- Het Theaterhuis zal bij betalingsachterstand de volgende stappen ondernemen: 
1. Sturen van een herinnering 
2. Sturen van een tweede herinnering( inclusief 15,- administratieve kosten) bij 21 of meer dagen na 

verstrekken van betalingstermijn. 
3. Bij uitblijven van de betaling na de tweede herinnering gaan wij over tot het inschakelen van een 

incassobureau, waarvan de kosten in rekening worden gebracht bij u. 
 
Portretrecht 

- Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer of ouder/verzorger expliciet 
akkoord te gaan met én toestemming te verlenen aan Het Theaterhuis om foto’s en beeldmateriaal te 
maken tijdens de cursussen en bij publiekelijke door Het Theaterhuis verzorgde optredens en 
voorstellingen. Deze foto’s en overig beeldmateriaal worden uitdrukkelijk en uitsluitend door Het 
Theaterhuis gebruikt voor haar eigen publicitaire promotiedoeleinden, waarbij foto’s en overig 
beeldmateriaal met derden kan worden gedeeld ter versterking van de promotiedoeleinden van Het 
Theaterhuis. Verdere doeleinden waarop foto’s en beeldmateriaal kunnen worden gedeeld zijn de 
website van Het Theaterhuis, advertenties van Het Theaterhuis in folders (huis-aan-huis krant De 
Kombinatie, De Brug en het Algemeen Dagblad) en sociale media, waaronder Facebook etc. Wanneer u 
hiervoor geen toestemming wenst te geven, kunt u dit schriftelijk bij Het Theaterhuis aangeven. Het 
gevolg daarvan is echter, dat Het Theaterhuis in dat geval uw kind geen toestemming zal geven voor het 
meedoen aan voorstellingen, omdat juist deze voorstellingen gebruikt zullen worden voor het maken van 
foto’s en beeldmateriaal en daarmee ook voor de ondersteuning van de promotionele doeleinden van 
Het Theaterhuis; 

- Het Theaterhuis zal conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
zorgvuldig omgaan met dit beeldmateriaal en met de overige persoonsgegevens van de 
opdrachtgever/cursist.   



 
Huisregels 

- Wees op tijd in de les; 
- Indien er sprake is van afwezigheid verzoeken wij u dit te melden; 
- Het nuttigen van eten of drinken tijdens de les is niet toegestaan; 
- Wij stimuleren in samenwerking met JOGG Zwijndrecht gezonde voeding bij jongeren; 
- Tijdens de les staat de mobiele telefoon uit en zit deze in de tas; 
- Het lokaal mag pas betreden worden als de docent dit aan geeft; 
- Pestgedrag wordt niet getolereerd (stel ons hiervan ook op de hoogte mocht dit voorkomen); 
- Problemen zijn er om uitgepraat te worden, kom naar ons toe. 

 
Kleding en lesmateriaal 

- Trek tijdens de lessen gemakkelijk zittende kleding aan, buitenschoenen zijn in de theaterstudio en 
dansstudio niet toegestaan; 

- Sieraden zoveel mogelijk af; 
- Neem elke week een map mee om lesmateriaal te bewaren en schrijfmateriaal voor notities. 

 
Aansprakelijkheid 

- Het Theaterhuis en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies van 
persoonlijke bezittingen/eigendommen en voor letsel opgelopen tijdens, voor en na de lessen. 
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