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INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2022 – 2023 
THEATERSCHOOL DEVENTER 
 
 

Voor- en achternaam deelnemer: _____________ 
 
Adres: _____________     Postcode: _____________   
 
Woonplaats: _____________    Geboortedatum: _____________ 
            
Evt. gsm-deelnemer: _____________  
    
E-mailadres deelnemer: _____________  Groep/klas schoolonderwijs: _____________ 
 
E-mailadres ouder/verzorger bij deelnemer jonger dan 18 jaar: _____________ 
 
Telefoonnummer ouder/verzorger bij deelnemer jonger dan 18 jaar: _____________ 
 
Vink aan voor welke Theaterklas je je inschrijft 
 
□  TK 1   PO groep 6-8  woensdag  tijd: 15.45 – 17.15 uur 
 
□ TK 2   VO klas 1-2  woensdag   tijd: 17.30 – 19.30 uur 
 
□ TK 3   VO klas 3-4  donderdag   tijd: 17.30 – 19.30 uur 
 
□ TK 4   VO klas 5 & 17+  donderdag   tijd: 19.30 – 21.30 uur 
 
□ TK 5   21-30jr   dinsdag   tijd: 19.30 – 21.30 uur 
 Geef voor TK 5 aan of je blok 1 en/of blok 2 volgt 
 □ Blok 1 
 □ Blok 2 
 
(TK = Theaterklas, PO = Primair Onderwijs, VO = Voortgezet Onderwijs) 
 
Moet de theaterdocent ergens rekening mee houden? ___________________________________
  
Het formulier kan worden afgegeven bij of opgestuurd naar: Het Theaterschip - Scheepvaartstraat 9 - 
7411 MB te Deventer of gemaild worden naar info@theaterschip.nl  
 
Betaling 
□ eenmalig het hele bedrag, voor 15 oktober 2022 
□ in twee termijnen, 1e termijn voor 15 oktober 2022 en 2e termijn voor 15 januari 2023 
□ TK 5: blok 1 voor 15 oktober 2022 en blok 2 voor 15 februari 2023 
U ontvangt hiervoor per mail een factuur/facturen. 
 
Voor deelnemers die nog geen 18 jaar zijn dient een ouder of verzorger te tekenen, je ondertekent 
tevens voor akkoord algemene voorwaarden en het feit dat wij deze gegevens gedurende het lesjaar 
bewaren. 
Datum: _____________  Naam: _____________ 

 
 

Handtekening: _____________  
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ALGEMENE VOORWAARDEN THEATERSCHOOL  
 
Prijzen lesjaar 2022-2023 

• Het lesgeld voor deelnemers Primair Onderwijs bedraagt € 213,75. 

• Het lesgeld voor deelnemers Voortgezet Onderwijs tot 21 jaar bedraagt € 285,00 

• Het lesgeld voor deelnemers van 21 jaar en ouder bedraagt € 172,45, inclusief 21 % btw per 
blok (een lesjaar bestaat uit 2 blokken). 

 
Inschrijving 

- Inschrijving voor (proef)lessen vindt plaats via het inschrijfformulier, te vinden op de website 
www.theaterschip.nl 

- Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. 
- Inschrijving van een deelnemer jonger dan 18 jaar dient door de ouders/verzorgers van de 

deelnemer ondertekend te worden. 
- Na inschrijving wordt via mail een inschrijfbevestiging verstuurd. 
- Het inschrijfformulier wordt bewaard tot het einde van het lesjaar, mits het volledige lesgeld 

voldaan is.  
 
Betaling  

- Bij inschrijving verplicht de deelnemer en/of de ouders/verzorgers zich tot het betalen van het 
gehele lesgeld.  

- Het lesgeld wordt, naar keuze van de deelnemer, in 1 of 2 termijnen betaald. Hiertoe ontvangt 
de deelnemer of bij jonger dan 18 jaar diens ouder/verzorger een factuur/facturen per mail.  

- Als er geen voorkeur voor betaling is aangegeven, wordt het lesbedrag in 1 termijn 
geïncasseerd.  

- Als niet betaald wordt, na een herinnering, zal het Theaterschip een incassobureau 
inschakelen. Incassokosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de deelnemer. 

- Als de deelnemer in gebreke blijft kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden 
ontzegd, zonder dat daarmee de betalingsplicht vervalt. 

 
Stichting Leergeld Deventer  

- Voor deelnemers die betalen met een cheque van Stichting Leergeld Deventer hanteren wij 
als uiterste inschrijfdatum de datum vermeld op de cheque om het lesgeld te kunnen 
incasseren.  

- Wij incasseren voor PO het lesgeldbedrag van € 213,75. 
- Wij incasseren voor VO de maximale bijdrage van € 250,00. 

 
Proeflessen 

- Voor nieuwe deelnemers geldt dat de eerste twee lessen als proeflessen beschouwd worden. 
Deze lessen worden alleen gefactureerd wanneer de deelnemer besluit door te gaan met het 
volgen van lessen. 

- Als een deelnemer direct na deze twee lessen afziet van deelname dient dit per mail te 
worden gemeld aan info@theaterschip.nl 

 
Teruggave lesgeld  

- Afwezigheid bij, of het afbreken van de theaterschoollessen (ongeacht de daarvoor 
opgegeven reden) geeft geen recht op vermindering of teruggave van het lesgeld.  

- Een uitzondering hierop is wanneer de deelnemer naar een plek buiten de regio verhuist, 
waardoor de lessen niet bezocht kunnen worden. In dit geval kan schriftelijk om teruggave van 
het restant lesgeld verzocht worden via een mail aan info@theaterschip.nl  
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Plaatsing  
- De Theaterschool biedt lessen in Deventer van dinsdag tot en met donderdag, afhankelijk van 

het aantal groepen. 
- Plaatsing van deelnemers geschiedt op basis van leerjaar op school of leeftijd. 
- Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de leeftijd van de deelnemers is het mogelijk dat 

de deelnemer in een andere les wordt ingedeeld dan waarvoor is ingeschreven. Mocht dit het 
geval zijn dan wordt hierover per mail contact opgenomen.  

- Uiterlijk twee weken voor aanvang van het seizoen ontvangt de deelnemer een uitnodiging 
voor de eerste les. De lesdata staan in de jaarplanning, te vinden op de website.  

- Wij werken gedurende het seizoen in 3 blokken van 10 lessen, totaal 30 lessen, voor de 
Theaterklassen 1 t/m 4.  

- Theaterklas 5 heeft een lesjaar verdeeld in 2 afzonderlijk te volgen blokken van 15 lessen per 
blok. 

- Instromen na de start van het seizoen kan tijdens het 1e en 2e blok, mits er plaats is in de 
betreffende groep.  

- Instromen kan altijd pas na overleg met het Theaterschip info@theaterschip.nl of 0570-
547737.  

- Het lesgeld wordt aan het resterende aantal lessen aangepast. 
 
Afwezigheid deelnemer  

- Als een deelnemer niet in staat is een les bij te wonen dient dit tijdig en bij voorkeur per mail 
aan info@theaterschip.nl doorgegeven te worden. Eventueel kan tijdens kantooruren 
afwezigheid telefonisch worden doorgegeven op nummer 0570-547737.  

- Regelmatig verzuim van lessen kan leiden tot ontzegging van het meedoen aan een 
theaterproductie of – presentatie.  

- Ontzegging kan eveneens plaatsvinden als een deelnemer voorafgaand aan of tijdens de les 
alcohol of drugs heeft genuttigd en als een deelnemer tijdens aanwezigheid bij de 
Theaterschool verbaal en/of non-verbaal agressief is naar deelnemers of docent. Te allen tijde 
zal in genoemde situaties waar het minderjarige deelnemers betreft contact zijn met 
ouders/verzorgers. 

 
Uitval van lessen  

- De Theaterschool heeft de intentie om alle lessen, die aan het begin van het seizoen volgens 
de jaarplanning zijn vastgelegd, volledig te verzorgen.  

- Bij afwezigheid van een docent wordt doorgaans een andere docent ingezet.  
- Als door omstandigheden niet aan deze verplichting kan worden voldaan, zal de uitgevallen 

les worden ingehaald. Mogelijke data hiervoor zijn opgenomen in de jaarplanning. 
 
Toegang ouders/verzorgers tot lessen  

- Ouders/verzorgers zijn welkom om de presentatielessen bij te wonen. Deze worden vermeld 
in de jaarplanning en in de nieuwsbrief “Flessenpost”, die maandelijks per mail verzonden 
wordt aan deelnemers en ouders/verzorgers. 

 
Deelname Plusprojecten 

- Naast de reguliere lessen en presentaties kunnen deelnemers van de Theaterschool ook 
meedoen aan de zogenaamde Plusprojecten. 

- Plusprojecten worden aangekondigd in de Flessenpost. 
- Voor Plusprojecten gelden de Algemene voorwaarden deelname projecten Theaterschip. 
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Aansprakelijkheid 
- Het Theaterschip kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van (kostbare) 

spullen. 
- Het Theaterschip kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel tijdens de 

lessen en presentaties. Uiteraard zal alles in het werk gesteld worden om een veilige 
omgeving te creëren. 

- De algemene huisregels dienen nageleefd te worden door de deelnemers. 
 
Algemene huisregels 

- Van de deelnemers wordt verwacht dat zij instructies van de medewerkers van of namens het 
Theaterschip opvolgen. 

- Van de deelnemers wordt verwacht dat zij respectvol met elkaar en de ruimtes waarin de 
activiteiten plaatsvinden omgaan. Materiële schade wordt verhaald op de veroorzaker(s) van 
de schade.  

 
Auteursrecht en foto/video-opnames 

- Publiek en deelnemers mogen, uitsluitend na toestemming van het Theaterschip, tijdens 
presentatiemomenten voor eigen gebruik foto- en/of video-opnames maken.  

 
Artistieke rechten 

- Er kunnen beeldmateriaal en geluidsopnames door het Theaterschip gemaakt worden tijdens 
de activiteiten. 

- Beeldmateriaal en geluidsopnames gemaakt door het Theaterschip zijn en blijven eigendom 
van het Theaterschip. 

- Beeldmateriaal en geluidsopnames worden door het Theaterschip en eventuele 
samenwerkingspartners voor interne bedrijfsvoering en PR-doeleinden van het Theaterschip 
gebruikt.  

- We zullen aan deelnemers en ouders/verzorgers toestemming voor publicatie vragen 
wanneer bijzondere persoonskenmerken opgemaakt kunnen worden uit de foto of video.  

- Van alle presentaties en uitvoeringen van het Theaterschip berusten de rechten bij het 
Theaterschip. 

 
Privacy persoonsgegevens 

- Voor de omgang, door Het Theaterschip, met persoonsgegevens, verwijzen wij u naar het 
privacybeleid Stichting Theaterschip (https://theaterschip.nl/privacybeleid-websites-stichting-
theaterschip/) 

 
Klachten 

- Mocht u een klacht hebben dan kunt u dit schriftelijk melden via info@theaterschip.nl 
- Naar aanleiding van uw mail nemen wij contact met u op om te zoeken naar een oplossing of 

om een toelichting te geven. 
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