INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2018 – 2019
THEATERSCHOOL DEVENTER
Naam deelnemer:…………………
Adres:…………………

Postcode:………………

Woonplaats:………………….

Geboortedatum:………………..

Telefoonnummer:……………………

Evt. GSM deelnemer:……………………

E-mailadres deelnemer:……………………….

Groep/klas schoolonderwijs:………….

E-mailadres en bereikbaarheid ouder/verzorger bij leerling jonger dan 18 jaar:…………………………..
Schrijft in voor Theaterklas:……………….

(voorkeur)

TK 1

PO groep 5-6

vrijdag

tijd: 16.00 – 17.30 uur

TK 2
TK 3

PO groep 7-8
PO groep 7-8

woensdag
donderdag GEEN PLEKKEN

tijd: 15.45 – 17.15 uur
tijd: 15.45 – 17.15 uur

TK 4
TK 5

VO klas 1-2
VO klas 1-2

woensdag
donderdag GEEN PLEKKEN

tijd: 17.30 – 19.30 uur
tijd: 17.30 – 19.30 uur

TK 6

VO klas 3-4

woensdag BEPERKT PLEKKEN

tijd: 19.30 – 21.30 uur

TK 7

17+

donderdag

tijd: 19.30 – 21.30 uur

(TK = Theaterklas, PO = Primair Onderwijs, VO = Voortgezet Onderwijs)
Moet de docent ergens rekening mee houden?............................................
Het formulier kan worden afgegeven bij of opgestuurd naar: Stichting Theaterschip Scheepvaartstraat 9 - 7411 MB te Deventer of gemaild worden naar info@theaterschip.nl
Betaling
□
eenmalig het hele bedrag, voor 15 oktober 2018
□
in twee termijnen, 1e termijn voor 15 oktober 2018 en 2e termijn voor 15 januari 2019
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:

___________________________________

Prijzen
Het lesgeld voor leerlingen Primair Onderwijs bedraagt € 202,50 voor dit lesjaar.
Het lesgeld voor leerlingen Voortgezet Onderwijs tot 21 jaar bedraagt € 270,00 voor dit lesjaar.
Het lesgeld voor leerlingen van 21 en ouder bedraagt € 270,00 exclusief 21 % btw.
Algemene voorwaarden inschrijving
Deelnemers en ouders/verzorgers van deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren zich bij inschrijving
akkoord met onderstaande voorwaarden en zijn aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
inschrijving voortvloeien. Zij accepteren de algemene voorwaarden van de Theaterschool. Na
inschrijving ontvang je via e-mail een inschrijfbevestiging. Je gegevens worden vertrouwelijk
behandeld en niet aan derden verstrekt. We bewaren deze gegevens tot einde van het lesjaar, mits
betaling is voldaan.
Plaatsing
De Theaterschool biedt lessen in Deventer van dinsdag tot en met vrijdag, afhankelijk van het aantal
groepen. Plaatsing van deelnemers geschiedt op basis van leeftijd. Op het inschrijfformulier heb je de
mogelijkheid een voorkeur aan te geven als er in een leeftijdscategorie meerdere groepen zijn.
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 word je hierover per mail op de hoogte gesteld.
Uiterlijk twee weken voor aanvang van het seizoen ontvang je 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. Instromen kan altijd pas na overleg met Stichting Theaterschip. Instromen na start
van het seizoen kan per blok mits er open plaatsen in groepen zijn. Wanneer een lesblok in de
afrondende fase is beland zullen we het moment van instromen in overleg vaststellen. Het lesgeld
wordt aan het resterende aantal lessen aangepast.
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. Indien door omstandigheden niet aan deze verplichting kan worden
voldaan, zal de uitgevallen les worden ingehaald. Mogelijke data hiervoor zijn opgenomen in de
jaarplanning.
Betaling lesgeld
Bij inschrijving verplicht de deelnemer en/of de ouders/verzorgers zich tot het betalen van het gehele
lesgeld. Inschrijfformulieren zijn alleen geldig als akkoord is gegaan met de wijze van betaling.
Het lesgeld wordt, naar keuze van de deelnemer, in 1 of 2 termijnen betaald. Hiertoe ontvangt de
deelnemer of diens ouder/verzorger een factuur/facturen. Als er niet (tijdig) betaald wordt zal Stichting
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 middels een cheque van Stichting Leergeld Deventer hanteren wij als
uiterste inschrijfdatum de datum vermeld op de cheque om het lesgeld te kunnen incasseren. Naast

de maximale bijdrage dient bij een hoger lesgeldbedrag het resterende bedrag te worden betaald door
de deelnemer!
Afwezigheid deelnemer
Indien een deelnemer niet in staat is een les bij te wonen, dient dit zo spoedig mogelijk per e-mail en
tijdens kantooruren doorgegeven te worden aan info@theaterschip.nl met vermelding van naam.
Regelmatig verzuim van lessen kan leiden tot ontzegging van het meedoen aan een theaterproductie
of – presentatie. Ontzegging kan eveneens plaatsvinden als een deelnemer voorafgaand 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.
Teruggave lesgeld
Afwezigheid bij, of het afbreken van de theaterschoollessen –ongeacht de daarvoor opgegeven redengeeft geen recht op vermindering of teruggave van het lesgeld. Een uitzondering hierop is dat voor
nieuwe leerlingen de eerste 2 lessen als proeflessen beschouwd worden. Indien een deelnemer direct
na deze 2 lessen afziet van deelname, dient dit per mail te worden gemeld aan info@theaterschip.nl.
Het eventueel betaalde lesgeld zal worden teruggestort.
Wanneer een deelnemer langer dan 2 maanden ziek is of naar een plek buiten de regio verhuist,
waardoor de lessen niet bezocht kunnen worden, kan er schriftelijk om teruggave van het restant
lesgeld verzocht worden.
Aansprakelijkheid
Stichting Theaterschip is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van
deelnemers en/of derden, noch voor letsel van deelnemers en/of derden.
Toegang 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 email verzonden wordt aan
deelnemers en ouders/verzorgers.
Auteursrecht en foto/video opnames
Ouders/verzorgers en deelnemers mogen in overleg met en na toestemming van de docent foto- en/of
video opnames maken. Het vermenigvuldigen of openbaar maken van scripts of liedteksten van de
Theaterschool is, na presentatie door Stichting Theaterschip hiervan, toegestaan.
Tijdens lessen, repetities of voorstellingen maakt Stichting Theaterschip regelmatig foto-en/of videoopnames. Beeldmateriaal en geluidsopnames gemaakt door de Theaterschool zijn en blijven
eigendom van Stichting Theaterschip. Deze kunnen voor publiciteitsdoeleinden gebruikt worden op
bijvoorbeeld de website, in lesbrochures, op flyers et cetera. We zullen aan leerlingen en
ouders/verzorgers toestemming voor publicatie vragen wanneer bijzondere persoonskenmerken
opgemaakt kunnen worden uit de foto of video. Je kunt per email via info@theaterschip.nl bezwaar
aangeven.
Voor ons privacy statement verwijzen we naar onze website, theaterschip.nl
Deventer, 1 juni 2018

