Algemene voorwaarden Kindercentrum IKKE 2017-2018
Als musicalorganisatie zijn wij verplicht om een aantal voorwaarden te stellen voordat uw zoon en/of dochter
kan deelnemen aan de training. Ook worden er sommige voorwaarden als eis gesteld van het auteursbureau
voordat wij een musical mogen opvoeren.

















Als uw kind veel afwezig is tijdens de lessen kunnen wij ervoor
kiezen om uw kind een andere rol te geven, zodat
medespelers niet belemmerd worden door de afwezig van uw
kind.
Het niet doorgaan van een les wegens ziekte van uw kind, van
de musicaldocenten of door vakantie of feestdagen staat los
van de betaling. U dient het gehele bedrag te betalen.
Bij de officiële inschrijving gaat u ermee akkoord dat u de
gehele tien lessen dient te betalen.
Neemt uw zoon of dochter na het eerste blok van tien lessen,
ook deel aan de musicalproductie, dan dient u het gehele
musicalseizoen te betalen. Ook wanneer uw kind eerder
stopt met de musicaltraining, dient u de complete training te
betalen. De kosten zijn namelijk gebaseerd op de hele groep.
Uw kind neemt een plek in, terwijl een ander kind wegens het
maximale aantal kinderen niet deel kan nemen aan de
training.
De eerste tien lessen of de kruimeltjeslessen bedragen 80
euro per blok en dit bedrag moet voor 27 augustus op de
rekening van kindercentrum IKKE staan bijgeschreven. Hier
moet U zelf zorg voor dragen.
Bij een maandelijkse betaling wordt de contributie uiterlijk
e
op de 27 van de maand van uw rekening geschreven. Dit van
27 november t/m 27 juni. De eigen bijdrage van 15 euro
wordt in de maand juni extra van uw rekening geschreven.
Bij het inschrijven van uw zoon of dochter, gaat u ermee
akkoord dat er foto en video opname gemaakt worden.
Kindercentrum Ikke gebruikt deze foto en video opname
alleen voor musicaldoeleinden.
Bij het inschrijven van uw zoon of dochter gaat u ermee akkoord dat scripts, CD’s en DVD’s niet
gekopieerd of verkocht mogen worden aan derden. Tevens willen wij u erop wijzen dat optreden
zonder de benodigde licentierechten, zeer strafbaar zijn.
Bij het inschrijven van uw zoon of dochter gaat U ermee akkoord dat Kindercentrum IKKE niet
aansprakelijk is voor beschadigde en/of kwijtgeraakte spullen tijdens de lessen of gedurende de
uitvoering.

