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Algemene Voorwaarden Deelnemers 
 
 
Woord vooraf 
Stichting Theaterschool Teylingen (hierna: de Theaterschool) is een organisatie zonder winstoogmerk die haar 
activiteiten ontplooit met hulp van vrijwilligers. Ofschoon de Theaterschool geen commerciële instelling is, stelt zij 
zich ten doel haar activiteiten op hoog niveau uit te oefenen en daarbij een duidelijk kader te stellen waarbinnen 
deze activiteiten plaatsvinden, zodat alle deelnemers (en voor deelnemers onder de 18 jaar hun 
ouder(s)/verzorger(s)), weten waar zij aan toe zijn. Hierna wordt daartoe een aantal praktische zaken uiteengezet. 
 
Inschrijving 
Aanmelding voor deelname aan lessen kan door naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer te mailen naar 
info@theaterschoolteylingen.nl. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar dient aanmelding plaats te vinden door een 
ouder/verzorger. Indien gewenst, kan een potentiële nieuwe deelnemer in overleg twee gratis proeflessen bijwonen.  
 
Toelating en inschrijving 
De Theaterschool kan toelating niet garanderen, omdat deze onder andere afhangt van voldoende beschikbare 
capaciteit. Indien toelating niet mogelijk is, wordt dit onder opgaaf van redenen aan de aanmelder medegedeeld. Bij 
ontoereikende capaciteit hebben inwoners van de gemeente Teylingen voorrang boven inwoners van andere 
gemeenten.  
Indien een deelnemer wordt toegelaten, vindt schriftelijke bevestiging van inschrijving plaats en dient de deelnemer 
(voor deelnemers jonger dan 18 jaar: de ouder/verzorger) de Algemene Voorwaarden Deelname te accepteren.  
 
Lessen 
De Theaterschool spant zich in om alle lessen en repetities die worden ingepland en met de deelnemers worden 
gecommuniceerd, te doen plaatsvinden op de aangegeven tijden en plaats. Ingeval een les of repetitie onverhoopt 
(door ziekte of anderszins) geen doorgang kan vinden, worden de deelnemers daarvan vooraf op de hoogte gesteld.  
 
Lesgeld 
Bij inschrijving verplicht de deelnemer (bij een deelnemer jonger dan 18 jaar: de ouder/verzorger) zich tot het 
betalen van het lesgeld voor een heel seizoen. Het seizoen loopt parallel met het schooljaar zoals dat geldt voor 
Midden Nederland. Het contributiejaar loopt van september t/m augustus. Bij tussentijds instappen wordt het 
lesgeld tijdsevenredig verminderd, bij tussentijds (voortijdig) uitstappen vindt geen vermindering plaats (behoudens 
in geval van overmacht of overlijden van de deelnemer).  
Bij langdurige afwezigheid wegens zwangerschap of een ernstige ziekt of gebeurtenis kan er – in goed overleg met 
de deelnemer (bij een deelnemer onder de 18 jaar: de ouder/verzorger) vermindering van het lesgeld plaatsvinden. 
Voorts kan ingeval van gegronde financiële redenen, in goed overleg, een betalingsregeling worden 
overeengekomen (voor een lesjaar zijn de termijnen dan betaalbaar per 1 oktober, 1 januari en 1 april). 
Indien lesgeld niet (tijdig) wordt betaald, kan de Theaterschool een incassobureau inschakelen. Incassokosten en 
wettelijke rente zijn voor rekening van de deelnemer (c.q. diens ouder/verzorger indien hij/zij jonger dan 18 jaar is).  
 
Verhindering deelnemer 
Indien een deelnemer verhinderd is een les of repetitie bij te wonen, dient de deelnemer (voor deelnemers jonger 
dan 18 jaar: de ouder/verzorger) dit zo spoedig mogelijk per e-mail door te geven aan 
info@theaterschoolteylingen.nl. Verhindering geeft geen recht op teruggaaf of vermindering van lesgeld. 
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Uitsluiting van deelname 
Regelmatig verzuim van lessen/repetities kan ertoe leiden dat de deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan 
een productie/presentatie/voorstelling/show zonder dat daarmee de verplichting tot het betalen van het lesgeld 
vervalt of wordt verlaagd. Een dergelijke maatregel kan ook worden toegepast als het vermoeden bestaat dat een 
deelnemer onaangepast gedrag vertoont, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gedrag dat vermoedelijk 
beïnvloed is door het gebruik van alcohol of drugs.  
 
Beëindiging lidmaatschap 
Indien beëindiging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen gewenst is, dient dit voor 1 mei per e-mail via 
info@theaterschoolteylingen.nl  kenbaar gemaakt worden. 
 
Toegang ouders tot lessen  
Het is ouder(s)/verzorger(s) niet toegestaan lessen bij te wonen, met uitzondering van gratis proeflessen die een 
deelnemer (jonger dan 18 jaar) kan bijwonen.  
 
AVG 
Gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld conform de bepalingen in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).  
 
Aansprakelijkheid 
De Theaterschool is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van deelnemers, noch voor 
letsel van deelnemers. 
 
Auteursrecht 
De voorstellingen/shows van de Theaterschool zijn auteursrechtelijk beschermd. Het openbaar maken of 
vermenigvuldigen van beeldmateriaal, audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de Theaterschool is niet toegestaan.  
Tijdens lessen, repetities en/of voorstellingen worden door de Theaterschool regelmatig foto’s, filmopnamen en/of 
geluidsopnamen gemaakt. Deze foto’s en opnamen zijn eigendom van de Theaterschool. Voor publicitaire 
doeleinden (o.a. voor op de website of op flyers) wordt dit materiaal gebruik. Met het accepteren van deze 
Algemene Voorwaarden verklaart de deelnemer en/of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) zich akkoord met publicatie 
van dit materiaal. De deelnemer (c.q. de ouder/verzorger) kan per e-mail via info@theaterschoolteylingen.nl 
bezwaar maken tegen publicatie voor zover zijn/haar beeltenis of stemgeluid onderdeel is van het materiaal, in welk 
geval de Theaterschool zich zal inspannen om publicatie van dit materiaal in zoverre te voorkomen.  
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