ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE OF DUO-LESSEN
Artikel 1. Proefles
1.1 Een proefles duurt 30 minuten en kost €15,00.
1.2 De proefles dient vooraf via een betaalverzoek te worden voldaan. Via de Rabobank
ontvang je een verzoek op whatsapp of email; het bedrag kun je overmaken met Ideal.
1.3 Mocht na een proefles besloten worden tot doorgang van lessen bij Theaterkind dan vindt
het inroosteren van reguliere lessen in overleg plaats.
Artikel 2. Inschrijving
2.1 De leerling dient voor aanvang van de eerste reguliere zangles ingeschreven te zijn;
hiervoor ontvang je een inschrijfformulier.
2.2 Voor deelnemers jonger dan 18 jaar zijn de ouders of verzorgers aansprakelijk voor
verplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving, zoals betaling van het lesgeld.
Artikel 3. 5- of 10-rittenkaart
3.1 Bij afname van de lessen met een 5- of 10-rittenkaart ontvangt men respectievelijk een
korting van 5% of 10%. De kaart dient vóór de eerste afgenomen les te zijn voldaan.
Hiervoor ontvangt de ouder/verzorger van de leerling een factuur van Theaterkind.
3.2 De kaarten zijn respectievelijk 2 maanden of 4 maanden geldig.
Artikel 4. Betaling lesgelden
4.1 De ouder/verzorger van de leerling is verplicht het vastgestelde lesgeld, bij een losse
afgesproken les, vooraf via een betalingsverzoek te voldoen (zie artikel 1).
4.2 Theaterkind behoudt het recht om het lestarief jaarlijks aan het eind van ieder lesseizoen of
aan het begin van een nieuw kalenderjaar opnieuw vast te stellen; in ieder geval niet meer
dan één keer per lesjaar. De ouder/verzorger van de leerling wordt hiervan tijdig op de
hoogte gesteld.
Artikel 5. Afzeggen les / kosteloze annulering
5.1 Het afzeggen van een les dient telefonisch doorgegeven te worden, per whatsapp of sms
op: 06 54 378 398.
5.2 Het afzeggen van een zangles kan kosteloos maximaal één keer per 5-rittenkaart en twee
keer per 10-rittenkaart. De les wordt dan een week doorgeschoven (de eventueel volgende
rittenkaart wordt dan een week later afgenomen en de factuur volgt dan ook een week
later). Hierna zijn de geannuleerde lessen voor eigen rekening.
5.3 Het afzeggen van een losse les dient uiterlijk vóór 9.30 uur ‘s ochtends op de lesdag te
worden doorgegeven. Mocht de afzegging te laat binnenkomen, dan behoudt Theaterkind
het recht om de helft van het lesgeld in rekening te brengen, afhankelijk van de situatie en
in alle redelijkheid. Bij het niet komen opdagen, zonder afzegging, vervalt de les altijd.
5.4 De kosteloze annuleringsregeling bij de rittenkaarten geldt alleen bij wekelijkse lessen. Bij
duolessen geldt deze regeling alleen als beide leerlingen dezelfde les annuleren.

Artikel 6. Betalingsachterstand/Overmacht
6.1 Bij achterstand van betaling van het lesgeld wordt een betalingsherinnering gestuurd.
Indien binnen 10 dagen na de tweede betalingsherinnering het lesgeld nog niet is voldaan,
vervallen vanaf die datum alle aanspraken op de lessen. Men blijft echter aansprakelijk
voor de betaling van de factuur.
Artikel 7. Restitutie
7.1 De leerling heeft geen recht op restitutie na betaling van het lesgeld. Theaterkind geeft de
mogelijkheid om binnen de afgesproken termijn de lessen te volgen.
7.2 In geval van een overmachtssituatie heeft de leerling recht op restitutie van een evenredig
deel van het betaalde lesgeld berekend over de openstaande lessen.
7.3 Indien lessen wegens absentie van de docent niet doorgaan, wordt samen met de
(ouder/verzorger van de) leerling gezocht naar een vervangende lesdag. Wanneer dit niet
lukt, heeft de leerling recht op restitutie van een evenredig deel van het betaalde lesgeld
berekend over de openstaande lessen.
Artikel 8. Opnames beeldmateriaal
8.1 Theaterkind maakt regelmatig beeldmateriaal van lessituaties en activiteiten, wat gebruikt
kan worden voor promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat wij foto’s/films publiceren
waarop u of uw kind staat afgebeeld, dient u dit bij inschrijving schriftelijk kenbaar te
maken.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Theaterkind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of beschadiging
van eigendommen van de leerling. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.

