
Voorwaarden inschrijving Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam   
 
Onderstaande voorwaarden gelden voor seizoen vanaf 2019, tenzij er uitdrukkelijk 
andere voorwaarden worden vermeld bij inschrijving of individueel afgesproken per 
cursist! Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam 
Theaterhuis streeft ernaar om alle deelnemers een zo optimaal mogelijke cursus 
te verzorgen. Daarom is het belangrijk om de voorwaarden ter harte te nemen. In 
enkele gevallen is het noodzakelijk of mogelijk af te wijken van enkele van de 
voorwaarden.  
__Dit wordt per individu of per groep bekeken.  
__Deze afwijkende voorwaarden gelden dan boven onderstaande algemene 
voorwaarden 
 
1) De Cursusduur  
__Tenzij anders vermeld bestaat de reguliere cursus uit het  aantal aangegeven 
bijeenkomsten.  
_Afwezigheid van de cursist in één van de cursusweken is voor eigen rekening 
 
2) Samenstelling groepen:  
__- Cursussen starten alleen bij minimaal 8 deelnemers 
(maximaal 15), tenzij anders wordt vermeld. 
De leeftijden die bij de verschillende cursussen staan vermeld zijn leidend. Er 
kan echter in overleg worden afgeweken. We zoeken een groep die het beste 
past bij de mogelijkheden van de deelnemer. 
 
3) Inschrijvingen en financien __Op de bevestigings-email staat vermeld 
wat de voorwaarden bij cancelen zijn.  
__Deze zijn bindend. 
 
4) Aanmelding via Inschrijfformulier (of email)  
__De inschrijving voor een cursus gaat in principe via het ‘inschrijfformulier’. Tijdens 
het inschrijfproces geef je aan dat je deze voorwaarden kent en dat je er mee 
akkoord gaat. Soms echter geschiedt de inschrijving via een email. Deze email is 
even bindend als een inschrijving via het inschrijfformulier en dezelfde voorwaarden 
zijn van kracht. 
 
5) Als er bij een cursus een proefles wordt geboden:  
__Meestal is de eerste les een ‘proefles’. Dit betekent dat je je nog na deze les 
zonder kosten kunt uitschrijven voor de gehele cursus. Deze is kost €10 per lesuur 
en wordt verrekend met de hele cursusprijs als het kind doorgaat. Het proeflesgeld 
kan cash worden afgerekend aan het begin van de proefles. 
Het cursusgeld dient na ontvangst van de factuur voldaan te worden met de 
vermelding van het factuurnummer en bij voorkeur via ideal. 
Als een cursus niet doorgaat (bv vanwege te weinig inschrijvingen) dan wordt 
het bedrag per omgaande gerestitueerd. 
- Afzegging of te laat meldingen dienen altijd ruim van te voren worden gedaan, 
mondeling, per mail of telefonisch. 
 
6) Indien een cursist onverhoopt en door onvoorziene omstandigheden de cursus 
niet kan starten of afmaken  



__dan wordt het cursusgeld in principe niet gerestitueerd.  
__In sommige omstandigheden kan er worden besloten tot maximaal de helft van het 
bedrag te restitueren.  
__In de meeste gevallen zal de cursist de mogelijkheid geboden worden voor een 
passend bedrag deel te nemen aan een volgende cursus.  
__Coulance regelingen gelden alleen als eerst het gehele afgesproken cursusbedrag 
op de rekening van Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam is 
bijgeschreven.  
 
6B) Als je de cursus niet kan afmaken en coulance regelingen __- 
in principe is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld als je onverhoopt de 
cursus niet wil of kan afmaken.  
__- Echter Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam kent coulanceregelingen die per geval 
worden toegepast.  
__- Als de kans op uitval door 
bv (chronische) ziekte, of andere reden meer dan gemiddeld is dan is het 
verstandig dit bij je inschrijving te melden. Dan kan Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam 
hier mogelijk rekening mee houden 
 
7) In gebreke stelling  
__Als de cursist niet aan zijn of haar financiele verplichtingen 
voldoet, dan wordt hij/zij door Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam ‘in gebreke 
gesteld’  
__Dit is een wettelijke route waarbij uiteindelijk een incassobureau wordt 
ingeschakeld.  
__ Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam zal echter altijd eerst proberen tot een redelijke 
oplossing te komen bij een verschil van mening 
 
8) Wat gebeurt er als Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam niet aan haar verplichtingen 
voldoet/ kan voldoen?  
__Als de docent onverhoopt ziek wordt of bij familie omstandigheden:  
__Het is mogelijk dat Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam een vervangende docent 
inzet.  
__- Als de docent langer dan één week ziek is:  
__wordt eerst de mogelijkheid van vervanging overwogen. Of:  
__er wordt per groep vervangende lessen afgesproken op een later tijdstip. Dit 
kunnen ook (weekend) dagen zijn. 
Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam zal eerst op groepsniveau tot oplossing trachten te 
komen en als dit niet mogelijk is individuele afspraken maken.  
__ Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam verplicht zich aan restitutie van cursusgeld (van 
gecancelde lessen) als alle andere opties geen oplossing bieden.  
__Restitutie wordt per individu afgesproken. 
 

• Het Jeugdtheaterhuis Amsterdam is een samenwerkingsverband met Het 
Amsterdams Theaterhuis en staat onder de handelsnaam Stichting Het Amsterdams 
Theaterhuis ingeschreven bij de KvK 
 

• Het Jeugdtheaterhuis 
• Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 54 

1054 SP Amsterdam (hoofd- en postadres) 



• info@hetjeugdtheaterhuis.nl 
• 0622795519 
• KvK: 62010360 
• Btw: NL854593548B01 
• Bank: NL20 INGB 0007 1893 97 
• Simplerinvoice: NL:KVK 62010360 

 
 


