Algemene voorwaarden en privacy reglement
toneelcursussen de Podiumschool
De Podiumschool, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites, haar
cursisten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt
behandeld.

Voorwaarden van toepassing
Op alle door de Podiumschool aangeboden toneelcursussen zijn de volgende algemene
voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is gecommuniceerd.
1. Inschrijving
1.1 Door de Podiumschool aangeboden toneelcursussen vinden alleen plaats bij voldoende
aanmeldingen.
1.2 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
2. Annuleren/opzeggen
2.1 Het is mogelijk de toneelcursus ten allen tijde op te zeggen. Restitutie voor de betaalde
termijn is niet mogelijk.
2.2 De toneelcursus is voor de duur van 1 seizoen en wordt niet automatisch verlengd.
2.3 Bij langdurige ziekte van minimaal vijf aaneengesloten weken, bij verhuizing of ernstige
tegenzin van de cursist kan op schriftelijk verzoek gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld
worden verleend.
2.4 De ouder(s)/verzorger(s) worden via de e-mail op de hoogte gesteld op het moment dat
de toneelcursus niet door kan gaan. Bij ziekte van de docent op de dag van de toneelcursus
zelf, via mail, of zal dit telefonisch doorgegeven worden.
2.5 Indien door ziekte of afwezigheid van de docent de les niet door kan gaan, proberen we
de les op een ander moment in te halen. Bij langdurige ziekte van de docent, wordt een
vervangende docent aangetrokken.
3. Betaling
3.1 Ouder(s)/verzorger(s) van desbetreffende cursist (huidig of nieuw aangemeld) ontvangen
per e-mail een factuur voor het gehele cursusjaar.
3.2 Betalen in twee termijnen is in overleg met ons mogelijk.
3.3 Facturen dienen altijd binnen 14 dagen na het versturen, te worden voldaan.
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3.4 Indien een cursist later instroomt, worden alleen de kosten van de resterende lessen in
rekening gebracht.
4. Aansprakelijkheid
4.1 De Podiumschool stelt zich niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of letsel tijdens de
toneelcursus.
5. Persoonsregistratie
5.1 Door het aangaan van een overeenkomst met de Podiumschool wordt toestemming
verleend voor het opslaan van de verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens
zal de Podiumschool uitsluitend gebruiken voor haar eigen administratie en activiteiten.
5.2 Bij inschrijving geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s,
geluidsopnamen en video’s) voor drukwerk (posters, folders, flyers) of op onze website of
social media-kanalen. Verder doen wij onze uiterste best om foto en video-opnamen ter
plaatse aan te kondigen. Wil je niet op de foto, dan kun je dat bij de docent of fotograaf
aangeven. Zij houden daar dan rekening mee. Als er onverhoopt zonder jouw toestemming
een foto is gebruikt, terwijl je dat niet wilt, zullen wij de betreffende foto verwijderen.

Leeuwarden, juli 2019
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