
 

 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland 
Februari 2023 
 

1. Definities 

1.1. Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland: Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland (KvK-nummer 41173791) dat 

buitenschoolse musical- en theaterlessen aanbiedt. 

1.2. Cursus: reeks van lessen. 

1.3. Deelnemer: degene die zich inschrijft voor deelname aan een cursus. 

Wanneer een deelnemer minderjarig is verloopt de inschrijving via een ouder/verzorger en daarmee 

verklaart de ouder/verzorger zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving 

voortvloeien. 

1.4. Seizoen: periode die gelijkloopt aan een schoolseizoen, te weten van 1 september tot en met 31 

augustus. 

 

2. Inschrijving 

2.1. Inschrijven geschiedt door het digitale inschrijfformulier op www.jeugdtheaterhuis.nl in te vullen en te 

versturen en het inschrijfgeld (te weten € 10,-) middels  toestemming voor een eenmalige incasso te 

betalen aan het Jeugdtheaterhuis. 

Per seizoen is één keer inschrijfgeld verschuldigd, ongeacht het aantal te volgen lessen. 

2.2. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

2.3. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en leeftijd is het mogelijk dat een deelnemer in een andere 

lesgroep of op een andere lestijd wordt ingedeeld, dan waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven. 

 

3. Betalingsvoorwaarden 

3.1. Het lesgeld kan uitsluitend via automatische incasso betaald worden. 

3.2. Met het akkoord gaan met deze Algemene voorwaarden machtigt de rekeninghouder het 

Jeugdtheaterhuis om de betaling via automatische incasso te laten verlopen. 

3.3. Bij inschrijving verplicht de deelnemer en/of de ouder/verzorger zich tot het betalen van het gehele 

lesgeld. 

3.4. Indien een deelnemer zich inschrijft als de lessen al zijn gestart, wordt het aantal gemiste lessen naar 

rato in mindering gebracht op het lesgeld. 

3.5. Het lesgeld kan in één of zeven termijnen worden betaald, uitgezonderd het lesgeld voor de Musical- en 

Theaterlessen S, dat kan alleen in één termijn. 

3.6. Op de factuur van het lesgeld, die na de start van de lessen wordt verstuurd, staan de incassodata 

vermeld. 

3.7. Als er niet (tijdig) wordt betaald, kan het Jeugdtheaterhuis een incassobureau inschakelen. 

Incassokosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de betaling plichtige. Als de betaling plichtige in 

gebreke blijft, kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarmee de 

betalingsplicht vervalt. 

3.8. Bij een betalingsachterstand neemt het Jeugdtheaterhuis nieuwe inschrijvingen voor deelname aan een 

cursus niet in behandeling. 

 

4. Annulering 

4.1. Deelnemer kan deelname aan een cursus annuleren door te mailen naar info@jeugdtheaterhuis.nl . 

Annulering van een cursus kan niet telefonisch. 

De datum waarop het Jeugdtheaterhuis de opzegging ontvangt, geldt als datum waarop deze in werking 

treedt. 

4.2. Afwezigheid bij, of het afbreken van de lessen geeft geen recht op vermindering of restitutie van het 

lesgeld. Een uitzondering hierop is dat de eerste les als proefles beschouwd mag worden. 

4.3. Indien een deelnemer direct na deze eerste les afziet van het volgen van de overige lessen, dient dit per 

email  te worden gemeld aan info@jeugdtheaterhuis.nl. Het eventueel betaalde lesgeld wordt dan 

gerestitueerd. 

4.4. Wanneer een deelnemer langer dan twee maanden ziek is of naar een plek buiten de regio verhuist, kan 

een verzoek worden ingediend tot restitutie van het lesgeld van de niet gevolgde lessen. 

4.5. Het inschrijfgeld wordt nimmer gerestitueerd aan de deelnemer, met uitzondering van de situatie zoals 

omschreven in artikel 2.3 en de deelnemer zich hierin niet kan vinden, en de situatie dat een cursus 

waarvoor is ingeschreven niet start en er geen, voor beide partijen bevredigend, alternatief wordt 

gevonden. 

4.6. Het Jeugdtheaterhuis behoudt zich het recht voor een cursus uiterlijk één week voor aanvang te 

annuleren. 

4.7. Indien een cursus of les(sen) wegens bijzondere omstandigheden of overmacht, die buiten de 

invloedssfeer van het Jeugdtheaterhuis liggen, geannuleerd wordt/worden is er geen recht op restitutie 

van (een deel van) het lesgeld. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming van de 

overeenkomst die niet aan het Jeugdtheaterhuis kan worden toegerekend omdat deze buiten haar 

invloedssfeer liggen. Bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, explosies, natuurrampen, 

pandemieën, epidemieën, overstromingen, onlusten of rellen. 
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4.8. Indien een cursus of les(sen) wegens omstandigheden, die binnen de invloedssfeer van het 

Jeugdtheaterhuis liggen, geannuleerd wordt/worden, zal het Jeugdtheaterhuis binnen het lopende 

seizoen een nieuwe cursus of nieuwe les(sen) aanbieden ter vervanging van de geannuleerde cursus of 

les(sen). 

4.9. Het Jeugdtheaterhuis behoudt zich het recht voor de lessen op een andere passende wijze, zoals online, 

te leveren. Het Jeugdtheaterhuis zal daartoe overgaan als de desbetreffende discipline zich daartoe 

leent, hetgeen ter beoordeling is van het Jeugdtheaterhuis.  

4.10. Indien het Jeugdtheaterhuis binnen het lopende seizoen geen vervangende activiteiten kan aanbieden, 

heeft deelnemer recht op restitutie van het lesgeld van de niet genoten lessen. 

 

5. Aansprakelijkheid 

5.1. Het Jeugdtheaterhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en andere schade toegebracht aan 

deelnemer en/of derden, en/of verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van deelnemer en/of 

derden. 

5.2. Zolang de deelnemer onder toezicht staan van het Jeugdtheaterhuis is de aansprakelijkheid van de 

deelnemer meeverzekerd voor zover dit risico niet elders is verzekerd. Niet verzekerd is de 

aansprakelijkheid van de deelnemers ten opzichte van elkaar. 

5.3. Wanneer een ouder/verzorger meerdere deelnemers vervoert gaat het Jeugdtheaterhuis er van uit dat 

de bestuurder een inzittenden verzekering heeft en er niet meer personen vervoerd worden dan is 

toegestaan (is afhankelijk van het aantal veiligheidsgordels in de betreffende auto aanwezig). Deze 

informatie is van belang voor zowel de vervoerende ouder als de ouder die een kind meegeeft aan 

iemand anders. 

5.4. Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het gebouw, eigendommen en bezittingen van 

het Jeugdtheaterhuis, alsmede voor schade/letsel toegebracht aan eigendommen van bezoekers, 

personeel en/of andere deelnemers. 

 

6. Auteursrecht 

6.1. De activiteiten en voorstellingen van het Jeugdtheaterhuis zijn beschermd door het auteursrecht. 

6.2. Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Jeugdtheaterhuis is niet toegestaan. 

6.3. Beeldmateriaal en geluidsopnamen gemaakt door het Jeugdtheaterhuis zijn eigendom van het 

Jeugdtheaterhuis. 

 

7. Privacy 

Hoe het Jeugdtheaterhuis omgaat met persoonsgegevens wordt uitgelegd in het privacy statement. 

Het privacy statement is onderdeel van deze algemene voorwaarden en is te vinden op de website van het 

Jeugdtheaterhuis www.jeugdtheaterhuis.nl . 

 

8. Toegang tot de lessen 

Het is ouders/verzorgers niet toegestaan een les bij te wonen. Geïnteresseerde vriendjes of vriendinnetjes 

mogen alleen met vooraf gegeven toestemming van de locatieleider of de betreffende docent een les 

bijwonen. Aan het einde van het seizoen krijgen ouders/verzorgers een uitnodiging voor het bijwonen van de 

eindpresentatie. 

 

9. Akkoord 

Na het digitaal versturen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer, dan wel de ouder/verzorger bij 

minderjarigheid van de deelnemer, akkoord met deze algemene voorwaarden en de gestelde verplichtingen. 

 

10. Toepasselijk recht 

Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door het Jeugdtheaterhuis gedane werkzaamheden 

of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens andersluidende 

bepaling(en) van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door en bevoegd rechter. 
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