
 

Algemene Voorwaarden 
 
Inschrijven 
•  Inschrijven verloopt via het inschrijfformulier op de website dat tijdens (open) lessen ook op papier verkrijgbaar is. 
 
    U dient het formulier volledig ingevuld (digitaal of op papier) in te leveren voorafgaand aan de eerste les. 
 
•  Inschrijving geldt voor de cursus en het aantal lessen zoals aangegeven op de website. 
 
•  Het minimale aantal deelnemers per groep is 8 en het maximale aantal deelnemers per groep is 15.  
    Bij te weinig aanmeldingen zal de cursus helaas niet doorgaan. Bij te veel aanmeldingen kan er een  
    parallel klas worden opgestart. U wordt tijdig geïnformeerd indien van toepassing.  
 
•  Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom tijdens de aangegeven proeflessen en open les presentaties.  
    De reguliere lessen zijn uitsluitend toegankelijk voor leerlingen die zijn ingeschreven. 
 
•  Later instromen tijdens een reeds aangevangen cursus is mogelijk. Een losse proefles dient vooraf te worden 
afgesproken met de docent. De kosten van een losse proefles bedragen € 7,50 per leerling. 
 

 
Lessen 
•  Er worden geen lessen gegeven in de (school)vakanties.  
 
•  Houd de website www.rho-toneel.nl in de gaten voor actuele data en tijden.   

 
Kosten en betaling 
•  De kosten voor deze cursus zijn terug te vinden op de website: www.rho-toneel.nl onder cursusaanbod. 
 
•  Het lesgeld graag voor aanvang van de eerste les overmaken op rekeningnummer NL 94 ABNA 0816 6386 67 
     op naam van Y.W.N.H. de Rhoter onder vermelding van RHO Toneel [naam cursist]  
 
•  Bij annulering na inschrijving is het volledige cursusbedrag verschuldigd. 
 
•  Een gemiste les kan niet worden ingehaald en er is geen restitutie mogelijk voor die les. 
 
•  Reclameren over in rekening gebracht lesgeld gebeurt per email: info@rho-toneel.nl 
 

Overig 
•  In verband met ziekte of afwezigheid van de docent behoudt RHO Toneel zich het recht om de toneel les  
    eenmalig te annuleren en indien mogelijk te laten vervangen door een andere professionele theaterdocent. 
 
•  Schade aan bezittingen of letselschade opgelopen tijdens de lessen vallen niet onder de verantwoording  
    van RHO Toneel.  
 
•  Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie en correspondentie van RHO Toneel. 
    Deze worden veilig bewaard en niet gedeeld met derden. 
 
• Met het invullen van dit inschrijfformulier geeft u toestemming voor het maken van foto’s en video-opnamen tijdens 
lessen en presentaties van Rho Toneel. Rho Toneel behoudt het recht om deze beelden voor PR doeleinden in te 
zetten, tenzij u als ouder/verzorger daar schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. 
 
 
 Door het invullen van het inschrijfformulier, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.   

http://www.rho-toneel.nl/
http://www.rho-toneel.nl/

