Inschrijfformulier
Naam:...........................................................M/V:...........................................................
Leeftijd:............................................................................................................................
Straat:..............................................................................................................................
Postcode:.......................................Plaats:........................................................................
Telefoon (thuis):................................................................................................................
Mobiel:..............................................................................................................................
Email:................................................................................................................................
School:..............................................Klas: (2021/2022)....................................................
Overige opmerkingen:.......................................................................................................
..........................................................................................................................................

Schrijft zich in voor:
Maandagmiddag– Sport-Cultuurpark – Laan van Poot 355A
Dinsdagmiddag – Basisschool de Zeester, Kloosterlaan 4, Monster
Donderdagmiddag – Veurtheater – Damlaan 44 Leidschendam/Voorburg
Vrijdagmiddag, Sport-Cultuurpark – Laan van Poot 355A
Maandag middag - Selectiegroep - Sport-Cultuurpark – Laan van Poot 355A (op basis van auditie)
Zie www.musicalfabriek.nl voor exacte tijden etc.

Info tarieven:
Reguliere lessen (resp. 45 min, 1 uur en 75 min. per week)
Betaling ineens: €290,00/310,00/330,00 (jongste, middelste, oudste groepen)
maandelijks: €30,50/32,50/34,50 (jongste, middelste, oudste groepen)
Selectiegroep (2 uur per week)
Betaling ineens: €450,00
maandelijks: €47,50 per maand
Betaalwijze (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):
o via betaalverzoek (ook maandelijks mogelijk)
o voor aanvang van de eerste les per periode (september, januari, betaling via
pin)
o automatische incasso op rek. nr…………………………………..t.n.v…………………………………
o Ooievaarspas/Westlandpas

Gebruik beeldmateriaal:
Tijdens de lessen kunnen foto's en filmopnames gemaakt worden voor publicitaire doeleinden.
Middels de toestemmingsverklaring horen wij graag of wij dit beeldmateriaal mogen gebruiken.
Mijn kind mag wel/niet op de foto voor publicitaire doeleinden (doorhalen wat niet van
toepassing is)
NB: u kunt te allen tijde uw aangegeven voorkeur wijzigen via musical.fabriek@gmail.com

Datum:…………………

Handtekening .../..../..... .............................

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Inschrijving
1.Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, verklaart u akkoord te gaan met de
algemene voorwaarden.
2.De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden
geruild.
3.Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betaling plichtig.
4.Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier, gaat u de verplichting aan tot betaling
van het volledige cursusgeld, ook wanneer u in termijnen betaalt.
5.De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing, indien er te
veel inschrijvingen zijn, komt u op een wachtlijst te staan.

Artikel 2. Betalingen
Het te betalen bedrag dient vóór aanvang van de eerste les te zijn overgemaakt. Wanneer u het lesgeld
maandelijks wilt betalen, kunt u kiezen uit automatische incasso, of er wordt maandelijks een
betaalverzoek verzonden. Wanneer u meer dan twee maandelijkse betalingen achterloopt, zijn we helaas
genoodzaakt de lessen van de leerling op te schorten.

Artikel 3. Opzeggen
Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk vóór de kerstvakantie i.v.m. het toewerken naar een
eindvoorstelling aan het einde van het seizoen. Voor cursisten van 5 t/m 6 jaar is het mogelijk om één
voorstelling te spelen i.p.v. twee. Dit dient u echter wel uiterlijk vóór 1 februari aan te geven.

Artikel 4. Restitutie
1.
2.

Voor lessen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd indien meer dan
30% van de lessen uitvalt (zonder vervangende lessen).
Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

Artikel 5. Algemeen
1.

De Musical-Fabriek behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende
inschrijvingen zijn.

2.

Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden via 0621204888, of
via musical.fabriek@gmail.com

3.

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt voor vervanging gezorgd. Musical Fabriek zal zich
inspannen een vervanger aan te wijzen waarvan de kwaliteit en professionaliteit vergelijkbaar is met
die van de oorspronkelijke docent. Mocht er geen vervanging mogelijk zijn, dan wordt de les
schriftelijk dan wel telefonisch afgelast.

4.

De Musical-Fabriek is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en
goederen van cursisten. De Musical-Fabriek is tevens niet aansprakelijk voor schade, aangebracht
door een cursist aan de repetitie- en of presentatieruimte.

5.

In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen worden gegeven. Indien nodig
en mits mogelijk kan er besloten worden een aantal weken vóór de voorstelling een repetitie in te
plannen in het weekend of een aantal extra lange lessen op de gebruikelijke lesdag. Hier zijn geen

extra kosten aan verbonden. Voor deze langere lessen/repetities is de aanwezigheid van de leerling
extra van belang, i.v.m. het doorlopen van het stuk etc.
6.

Het is mogelijk dat er tijdens cursussen of activiteiten foto's worden gemaakt door een fotograaf.
Deze foto's kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure of flyer. Mocht
u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit op de eerste pagina kenbaar maken.
Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring op
onze website

Artikel 7. Wijziging van algemene voorwaarden
Musical Fabriek is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, mits Musical Fabriek de
voorgenomen wijzigingen uiterlijk 30 dagen voor het ingaan van de wijzigingen aankondigt bij de
wederpartij. Indien de wederpartij door de voorgenomen wijziging in een nadeliger positie komt te
verkeren, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst met Musical Fabriek op te zeggen
tegen de datum waarop de voorgenomen wijziging in werking treedt.

