Algemene Voorwaarden
1. Inschrijving
Inschrijving voor een cursus gaat via het online inschrijfformulier op de website. Bij de inschrijving
verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Inschrijving
geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier door een
meerderjarige of wettelijke vertegenwoordiger. Bij inschrijving wordt de cursist automatisch
ingeschreven voor de nieuwsbrief. Indien dit niet gewenst is, kan dit aangegeven worden via mail naar
info@lottevanderkleij.nl.

2. Opzegging
Opzeggingen dienen online ingediend te worden via de ledenpagina’s op mijn.lottevanderkleij.nl. Er is
een opzegtermijn van een maand. Bij opzegging voor de eerste dag van de maand wordt er niet meer
geïncasseerd voor de maand erop.

3. Kosten
De cursusprijzen worden jaarlijks geïndexeerd en bijgewerkt op de website. De cursist krijgt uiterlijk een
maand voor start van de eerste les een melding van eventuele prijswijziging.

4. Betaling
Betaling van cursusgeld wordt uitsluitend voldaan via automatische incasso. Door ondertekening van
het inschrijfformulier machtigt u Zang- en Theaterschool Lotte van der Kleij om het cursusgeld van je
bankrekening af te schrijven.
Als inning van het cursusgeld wegens onvoldoende saldo niet mogelijk is, wordt het bedrag binnen 2
weken nog een keer geïncasseerd. Wanneer de betaling van het cursusgeld ook de tweede keer niet
mogelijk is, ontvangt u een herinnering via de mail en wordt het bedrag verhoogd met €2,administratiekosten. Als de betaling uitblijft, wordt hierna een aanmaning verstuurd en wordt het bedrag
verhoogd met €10,- aanmaningskosten.
Betaling via factuur is alleen mogelijk per seizoen. Hierbij worden de kosten van het hele lesseizoen (10
maanden) via één factuur betaald. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk indien u halverwege het
seizoen uitgeschreven wordt.

5. Verantwoordelijkheid
Zang- en Theaterschool Lotte van der Kleij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of

beschadiging van lijf en goed. Deelname geschiedt op eigen risico.

6. Ziekte/verhindering
Indien een cursist een les niet kan bijwonen in verband met ziekte of andere verhindering, is dit voor
eigen kosten. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting
tot betaling.
Bij verhindering of ziekte wel graag afmelden. Dit kan via de online ledenpagina’s op
mijn.lottevanderkleij.nl. Ook kan dit door een mail te sturen naar administratie@lottevanderkleij.nl of via
WhatsApp naar 06-31555209.

7. Lesuitval
Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar vervanging of wordt de les
ingehaald aan het einde van het seizoen of op een ander geschikt moment. In het geval dit niet mogelijk
is, behoudt Lotte van der Kleij zich het recht voor om twee lessen per cursusseizoen uit te laten vallen in
geval van overmacht, zonder verrekening van de contributie.

8. Onvoldoende inschrijvingen
Zang- en Theaterschool Lotte van der Kleij behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als
er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit gebeurt uiterlijk na de eerste maand van een cursus. De
ingeschreven cursisten zijn bij annulering uiteraard geen cursusgeld verschuldigd voor de rest van het
seizoen, wel voor de gevolgde lessen. In overleg met de cursusgroep kan eventueel een andere
cursusformule worden aangeboden: tijden en lesvormen kunnen dan aangepast worden. Als deze
aanpassingen voor jou niet gewenst zijn, kun je je uitschrijven en ben je geen cursusgeld verschuldigd.

9. Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden
Zang- en Theaterschool Lotte van der Kleij heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnames te maken
van lessen, cursussen, workshops, optredens en activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie.
Deze foto- en video-opnames worden gezien als een registratie van artistiek belang en kunnen ingezet
worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames
worden dus niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom ook geen sprake van een beperkte
bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door Zang- en Theaterschool Lotte van der Kleij onverminderd
gepubliceerd worden, met uitzondering van buitengewone omstandigheden, zoals
getuigenbeschermingsprogramma’s. Uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt als hiertoe schriftelijk
een verzoek bij Zang- en Theaterschool Lotte van der Kleij is ingediend. Zang- en Theaterschool Lotte
van der Kleij beoordeelt, behoudens gerechtelijke uitspraken, of het verzoek kan worden
uitgevoerd. Stuur hiervoor een e-mail naar info@lottevanderkleij.nl en vergeet hierbij niet het lidnummer,
voor- en achternaam van cursist te vermelden.

10. Kortingsregeling
Er zijn verschillende kortingsregelingen beschikbaar. Geef dit aan bij de inschrijving of stuur hier vóór de
inschrijving een mail over. Mogelijkheden zijn:
• Familievoordeel: Zitten er 2 of meerdere leden van het gezin bij ons op les? Dan ontvangen alle
ingeschreven gezinsleden 10% korting. Let op: hierbij dienen alle gezinsleden op hetzelfde adres te
wonen. Deze korting geldt alleen voor doorlopende cursussen, niet voor workshops of een kortlopende
cursus.
•

Combivoordeel: Volg jij meerdere lessen bij onze school? Dan ontvang je combivoordeel:
2e cursus = 15% korting over het totaalbedrag
3e cursus = 20% korting over het totaalbedrag
Let op: deze korting geldt alleen voor doorlopende cursussen, niet voor workshops of een kortlopende
cursus.
• Stichting Leergeld: voor ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar,
die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Leergeld Nijmegen indien zij
bepaalde voorzieningen voor hun kinderen niet kunnen betalen. Klik hier voor meer informatie.
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