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Definities
De cursist
Degene die zich inschrijft voor een cursus. Bij minderjarigen verklaren de ouders/voogd
zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.
Proefles
Elke cursus start met een proefles.
Korte cursus
Een cursus die 20 lessen of minder omvat.
Lange cursus
Een cursus die meer dan 20 lessen omvat.

Bepalingen
Inschrijven
Inschrijving is mogelijk door middel van inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De inschrijving is persoonsgebonden.
Annuleren van een inschrijving
Annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk gebeuren en is mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus en is alleen geldig na een ontvangstbevestiging
van Jeugdtheaterschool Maitta.
Betaling
Bij inschrijving verbindt u zich tot betaling van de lesgelden binnen 14 dagen na ontvangst
van de factuur. Er kan uitsluitend in één termijn worden betaald. Bij latere instroom wordt
het cursusgeld naar rato berekend.
Als niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting, dan wordt de inning van de openstaande factuurbedragen ter invordering aan de deurwaarder overgedragen. Alle daarmee
gepaard gaande kosten komen voor uw rekening en risico.
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Bij een betalingsachterstand worden nieuwe inschrijvingen niet in behandeling genomen.
Ook kan de cursist de toegang tot de lessen worden ontzegd.
N.b. Als de betaling niet binnen 14 dagen na de datum, zoals aangegeven op de factuur t.n.v.
Jeugdtheaterschool Maitta betaald is, ontvangt u een betalingsherinnering. Als de betaling na 1 betalingsherinnering nog niet ontvangen is zullen er helaas extra kosten berekend
worden.
Opzegging en restitutie betaald cursusgeld
Het cursusgeld blijft te allen tijde verschuldigd onder de navolgende bepalingen:
De vooraf aangegeven proeflessen zijn gratis.
Indien de cursist van een lange cursus zich terugtrekt na de vijfde les, zal er geen restitutie
meer plaatsvinden.
Indien de cursist van een korte cursus zich terugtrekt na de derde les, zal er geen restitutie
meer plaatsvinden.
Terugtrekken kan uitsluitend schriftelijk dan wel via e-mail aan Jeugdtheaterschool Maitta
en is pas definitief na bevestiging en akkoordverklaring van Jeugdtheaterschool Maitta.
De docent kan de overeenkomst stopzetten wanneer naar zijn/haar mening de samenwerking met de leerling niet goed verloopt. In zo’n geval wordt het teveel betaalde lesgeld
terugbetaald.

Portretrecht
Jeugdtheaterschool Maitta heeft de vrijheid om registraties te maken ( beeld en of geluid
en of anderzinds) van cursussen, voorstellingen en anderszinds aan Jeugdtheaterschool
Maitta gerelateerde activiteiten. Deze registraties kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met de inschrijving verklaart de cursist
hiermee akkoord te gaan. Mocht de cursust niet akkoord gaan met bovengenoemde registratie en/of publikatie, dan moet hij dit schriftelijk en/of via e-mail laten weten. Eerst nadat
ontvangst daarvan bevestigd is, geldt het intrekken van de toestemming.

De lessen
Cursisten geven zich op voor de volledige cursus. Het is daarom belangrijk elke les aanwezig te zijn omdat theatermaken een team-proces is waarbij niemand gemist kan worden.
Kan een cursist echt niet aanwezig zijn door bijvoorbeeld ziekte, dan horen wij dat graag zo
spoedig mogelijk via telefoonnummer 06 1215 7557 of per mail: info@maitta.nl.
Aan het begin van de cursus zullen de data van activiteiten of voorstellingen, evenals vakantiedata waarop geen lessen plaatsvinden, bekend gemaakt worden.
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Wij verzoeken cursisten 5 minuten eerder aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen met de les. Kinderen kunnen 5 minuten na de les weer opgehaald worden.
De korte cursussen hebben 1 proefles, de lange cursussen 2. Kijk voor de data bij het cursusaanbod.
Kleding
Het is belangrijk dat er tijdens de lessen makkelijk zittende kleding en schoenen gedragen
wordt (bijvoorbeeld joggingbroek, gympen). Bij het werken met een script moet deze ook
elke les mee.
Graag de jongere kinderen geen kauwgum, snoep of kleine speeltjes meegeven i.v.m.
verslikken!
Laat waardevolle spullen thuis. Jeugdtheaterschool Maitta is niet aansprakelijk voor schade
aan of het zoekraken van eigendommen. Met name op voorstellingsdagen worden er veel
spullen meegenomen: merk ze en berg deze goed op in de eigen tas!
De voorstelling
Over de eindpresentatie/ voorstelling plaatsvindt, wordt de cursist in de eerste paar weken
op de hoogte gesteld wanneer deze is. Als een cursist niet aanwezig kan zijn bij de voorstelling, horen wij dat graag binnen twee weken na bekendmaking van de data. Daarna is het
niet meer mogelijk om weg te blijven bij een voorstelling. Houd dus uw agenda en data van
school, sportclub en familiefeesten e.d. goed in de gaten.
Lesuitval
Bij alle cursussen is het aantal geplande lessen per cursusjaar aangegeven.
Indien er meer dan twee lessen uitvallen door omstandigheden voortkomend uit ziekte van
de docent en deze niet kunnen worden ingehaald of vervangen, dan volgt over het verschil
restitutie van cursusgeld. De berekening en betaling van restitutie vindt plaats na het einde
van de cursus. Voor restitutie geldt een minimumbedrag van € 15,-.
Verhindering of ziekte van de cursist geeft géén recht op restitutie van cursusgeld of op het
volgen van een vervangende les.
Indien de cursist door zwaarwegende omstandigheden langere tijd (zijnde: meer dan vier
aaneengesloten cursusweken) niet in staat is de lessen te volgen, bijvoorbeeld door ziekte
of ongeval, dient de cursist dit schriftelijk bij de Jeugdtheaterschool Maitta te melden. In
overleg met de cursist zal worden bepaald op welke wijze de lessen worden ingehaald c.q.
het cursusgeld wordt gerestitueerd.
Wijzigingen in het aanbod
Jeugdtheaterschool Maitta heeft het recht om bij onvoldoende belangstelling de betreffende cursus te annuleren of de cursus door andere docent(en) te laten geven dan vermeld. Bij
het niet doorgaan van een cursus zal Jeugdtheaterschool Maitta in overleg met de cursist
kijken of plaatsing bij een andere cursus mogelijk is.
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Roosteren van lessen
Uitgangspunt voor het inroosteren van lessen is een vaste dag en een vast tijdstip. Mochten
er redenen zijn hiervan af te wijken, dan wordt dit tijdig met de cursist overlegd. Tijdens de
landelijk geplande schoolvakanties en feestdagen zullen er geen lessen zijn.
Aansprakelijkheid
Jeugdtheaterschool Maitta is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Jeugdtheaterschool Maitta is niet
aansprakelijk voor ongelukken in of rondom de gebouwen. Op alle rechtsverhoudingen
tussen deelnemer en Jeugdtheaterschool Maitta is het Nederlands recht van toepassing.
Auteursrecht
Het is, op basis van algemene regelgeving omtrent copyright, niet toegstaan om zonder
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jeugdtheaterschool Maitta foto’s, afbeeldingen en overige beeldmerken te downloaden dan wel op enige andere wijze te kopiëren
dan wel te dupliceren. Dit geldt ook voor het script dat de cursisten tijdens de cursus krijgen.

Klachten, suggesties ter verbetering en complimenten
Jeugdtheaterschool Maitta wil graag van u horen welke zaken goed gaan of beter kunnen.
Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren. Klachten, suggesties ter verbetering of complimenten kunt u aan ons doorgeven via info@maitta.nl.

Overige
De directie behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen af te wijken van de algemene vooraarden. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de
directie.
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