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1. Inschrijving
1.1.1 De theaterlessen vinden alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.
1.1.2 Er wordt een wachtlijst gehanteerd voor boventallige inschrijvingen. Indien er e en
cursist uitvalt of af zegt, wordt de bovenste van de wachtlijst benaderd.
1.1.3 De inschrijving kan worden opgezegd tot 1 dag na de tweede les
1.1.4 Wordt de inschrijving later opgezegd dan 1 dag na de tweede les, dan blijf t de cursist
ingeschreven en gelden de voorwaarden vermeld onder punt 2.

2. Opzegging na aanvang van de lessen en restitutie van lesgelden
2.1.1 Opzegging na aanvang van de lessen kan alleen schrif telijk per emailbericht aan
inf o@podiumbeestenoverschie.nl en is alleen mogelijk op de volgende momenten:
- 1 dag na het volgen van de tweede les. De eerste twee lessen zijn dan kosteloos
- Vier weken voor de tweede en derde incassodatum. U betaalt wel de lessen die
lopen tot deze eerstvolgende incassodatum, ook als deze niet gevolgd worden/zijn.
De incassodata krijgt u via een e-mail van Podiumbeesten en zijn te vinden op de website
www.podiumbeestenoverschie.nl
2.1.2 Indien door dringende redenen of onvoorziene omstandigheden de cursus (tussentijds)
moet worden opgezegd, kan dit eventueel een reden zijn om de reeds vooruitbetaalde
cursusgelden wel te restitueren. De organisatie bepaalt of deze omstandigheden een
restitutie rechtvaardigen.

3. Betaling
3.1.1 Het cursusgeld bedraagt steeds 1 euro per les. Niet gevolgde lessen w orden ook
betaald.
3.1.2 Podiumbeesten Overschie werkt met automatische incasso. Er wordt op drie
momenten geld van de cursisten geïncasseerd via een automatische af schrijving
waarvoor de cursist Podiumbeesten machtigt. De incassodata worden aan u doorgegeven aan
het begin van deelname via een e-mail van Podiumbeesten. Ook zijn ze te vinden op
www.podiumbeestenoverschie.nl.
In uitzonderlijke gevallen en na overleg met en toestemming van het bestuur van
Podiumbeesten, kunnen af wijkende betaalwijzen worden af gesproken. De administratiekosten
hiervoor bedragen eenmalig (per seizoen) 5 euro. De ouder(s)/ verzorge r(s) van de cursisten
zijn in dat geval te allen tijde zelf verantwoordelijk voor tijdige en volledige overmaking van
het cursusgeld. Artikel 3.1.3 blijf t hierbij onverkort van toepassing.
3.1.3 Als zonder schrif telijk bericht naar ons, het geld niet geïncasseerd kan worden,
behouden wij ons het recht voor de desbetref f ende cursist uit te sluiten van verdere
deelname. De ouder(s)/verzorger(s) zullen hiervan op tijd op de hoogte worden gesteld
en zullen nog eenmaal in de gelegenheid worden gesteld het bedrag (anderszins) te
voldoen.
3.1.4 De prijs van 1 euro per les wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de gebiedscommissie, de gemeente Rotterdam en andere f ondsen.

3.1.5 Podiumbeesten behoudt zich het recht voor om te stoppen met het geven van de lessen
of de cursustarieven aan te passen. Cursisten behouden zich in dat geval het recht
voor om na aankondiging van de verhoging van het cursusgeld, zonder opzegtermijn
op te zeggen. Niet gevolgde lessen hoeven in dat geval niet betaald te worden.

4. Uitval van lessen / verhindering leerlingen
4.1.1 De ouder(s) /verzorger(s) worden via de mail en groeps-app op de hoogte gesteld
wanneer een cursusdag niet doorgaat. Bij ziekte op de dag zelf wordt dit ook via een mail en
groepsapp doorgegeven.
4.1.2 Wanneer de cursist niet naar de les kan komen, meld dit dan zo vroeg mogelijk via de
mail, op inf o@podiumbeestenoverschie.nl of via een app naar podiumbeesten (06-24620381).
Geen persoonlijke berichten in de groepsapp. Verhindering van de cursist geef t geen recht op
restitutie van het cursusgeld.
4.1.3 Het is niet de bedoeling dat vrijblijvend met de aanwezigheid wordt omgegaan.
In principe dienen alle lessen gevolgd te worden (behoudens ziekte of anderszins
dringende aangelegenheid waardoor de les echt niet bijgewoond kan worden). Er is een
presentielijst bij de docent aanwezig die elke les wordt bijgehouden. Wanneer een
leerling zonder opgave van redenen drie keer achter elkaar verzuimt van de les, zal de
plaats van deze leerling aan een cursist op de reservelijst worden gegeven. Het cursusgeld
(van die termijn) blijf t verschuldigd.
4.1.3 Wij maken per groep een groepsapp, hierin worden last minute wijzigingen, mails van
Podiumbeesten en f oto’s gedeeld. Wilt u niet in deze groep, mail dit dan naar
inf o@podiumbeestenoverschie.nl

5. Aansprakelijkheid
5.1.1 ‘Podiumbeesten’ stelt zich niet aansprakelijk bij verlies, dief stal of letsel tijdens de
theaterlessen, dan wel tijdens het verblijf in In de Lugt
5.1.2 De gedragsregels in In de Lugt zijn leidend.

6. Publicatie
6.1.1 Tijdens de lessen of presentaties kan door/voor en/of namens Podiumbeesten f oto en/of videomateriaal gemaakt worden dat gebruikt kan worden voor inf ormatieve en
publicitaire doeleinden. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden, geef t u
onvoorwaardelijk en voor onbepaalde tijd toestemming voor dit gebruik. U kunt op elk moment
schrif telijk aangeven dat u niet meer instemt met voorgenoemd gebruik.
6.1.2. Ook na af loop van deelname behoudt Podiumbeesten het recht om f oto -, en/of
videomateriaal te blijven gebruiken voor inf ormatieve en publicitaire doeleinden.
Bij beëindiging van deelname door de cursist kan eenmalig, schrif telijk worden aangegeven dat
u hier niet mee instemt.

7. Aanwezigheid van ouders in de les

7.1.1 Wij vragen ouders buiten het leslokaal te wachten op hun kinderen. Dit kan in de f oyer
van In de Lugt.

8. Adreswijziging
8.1.1 Wijzigingen van telef oonnummers dienen zo spoedig mogelijk te worden
doorgegeven via de mail, inf o@podiumbeestenoverschie.nl

9. Persoonsregistratie
9.1.1 De door ons verkregen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen
activiteiten.

10. Akkoord met algemene voorwaarden
10.1.1 Na inschrijving van de cursist, gaan ouder(s)/verzorger(s) akkoord met onze algemene
voorwaarden.
11. Klachten
10.1.1 Wanneer u een klacht heef t, kunt u dit mailen naar inf o@podiumbeestenoverschie.nl.
Als onderwerp van uw mail kunt u ‘klacht’ invullen. Francoise Theunen neemt vervolgens
contact met u op.
12 Vertrouwenskwesties
10.1.1 Mocht u te maken krijgen met een vertrouwenskwestie binnen onze organisatie, dan
kunt u dit delen met Kyra van Nimwegen. Haar emailadres is kyravannimwegen@gmail.com.
Kyra is bestuurslid van de stichting en heef t ervaring met dit soort kwesties. Met uw melding
zal vertrouwelijk worden omgegaan.

