
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN THEATERLESSEN VERZIEN 

 

Inschrijving 
1.Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de 
desbetreffende cursus. Verzien behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer 
er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld. 

2.Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten van het 
voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing. 

3.Bij inschrijving verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag. Deze 

inschrijving geldt voor de hele cursustermijn.  Er vindt geen restitutie plaats van de 

verplichte betaling in geval van opzegging of verzuim van de lessen. 

4. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na 

het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. 

Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht. 

5. Verzien behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. 

 

Betaling 

6. Het lesgeld van de cursus dient uiterlijk vóór aanvang van de 1e les overgemaakt te zijn. 

Rekeningnummer NL45 RABO0364419903 t.n.v. H. Kok-van Triest. Als omschrijving graag 

naam cursist(e) vermelden. 

7. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra 

administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen tevens voor rekening van de 

ouder/verzorger van de cursist(e)/de cursist(e) zijn. 

 

De cursus 

8. Verzien mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder 

overmacht-situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten,  
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langdurige ziekte, etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist 

recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats 

dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten 

lessen. 

Ziekte en afwezigheid 

9. Bij ziekte/afwezigheid van de docent ontvangt de cursist (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen 

lessen per SMS/WhatsApp en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan 

de cursist ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. De les wordt door iemand 

vervangen of opgeschoven. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer 

dan twee lessen per cursus zijn vervallen. 

10.Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Verzien hiervan op de 
hoogte te brengen. Dit kan via de mail, of op telefoonnummer 0652640794. Bij verhindering 
van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. 

 

Aansprakelijkheid 

11. Het betreden van de lesruimte en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten 

van Verzien geschiedt geheel voor risico van de cursist. 

13. Verzien is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het 
deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de lesruimte of als gevolg van 
het verblijf in de lesruimte. 
 
14. Verzien kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde 
zaken. 
 
15. Cursisten of bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van Verzien hebben 
beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Verzien te vergoeden. Indien de 
schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel 
aansprakelijk. 
 
 
Geheimhouding 
16. Al het cursusmateriaal en aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en 
mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en 
of openbaar gemaakt, mits Verzien daar toestemming voor heeft gegeven.  
 
17. Het maken van beeldopnamen is alleen toegestaan met toestemming van Verzien.  
 
18. Verzien maakt beeldopnamen van cursisten en kan deze in openbare media gebruiken 
mits de cursist(e) daar toestemming voor hebben gegeven. 
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Overig 
19. Parkeerkosten en/of kosten van OV indien van toepassing zijn voor rekening van de 
cursisten. 
 
20. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus, dan heeft Verzien het 
recht deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus en te weigeren voor een 
volgende les of verbieden te cursus verder te volgen. De deelnemer krijgt hierbij het 
betaalde geld niet terug. 
 

Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeld-plichtige akkoord met al deze 

voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn 

voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Verzien. 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met ines@verzien.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzinnen, verbeelden, verbinden. 
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