
1. Definities 
1.1  Jeugdtheater Hofplein: Stichting Jeugdtheater Hofplein (KvK nummer 41128258)  

 dat naschoolse theaterprogramma’s met spel, zang en dans, en het op termijn 

  spelen in een theatervoorstelling aanbiedt.

1.2  Cursus: reeks van cursusdagen of productie van Jeugdtheater Hofplein.

1.3  Productie: Voorstellingsreeks en bijbehorende repetities.

1.4  Cursusdag: Oefenmoment voorafgaand aan de voorstellingsreeks (ook wel:  

	 repetitie)	of	specifiek	moment/dag	binnen	een	cursus.

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

	 Wanneer	een	deelnemer	minderjarig	is,	ondertekent	een	ouder/verzorger		

	 het	inschrijfformulier	en	verklaren	de	ouders/verzorger	zich	aansprakelijk	voor		

 alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.

1.6  Seizoen: periode die gelijkloopt aan een schoolseizoen, te weten van 1  

 september tot en met 31 augustus.

2. Inschrijving
2.1		 Deelnemer	schrijft	zich	in	voor	een	specifieke	cursus,	data,	tijd	en	locatie		

 middels een ingevuld en verstuurd inschrijfformulier. Deelnemer kiest tijdens  

	 de	inschrijfprocedure	voor	een	specifiek	groep	en	bijbehorende	lesdag,	-locatie		

 en tijd. Voor producties kan een selectie plaatsvinden. Ook in dit geval moet  

 een inschrijfformulier worden ingevuld.

2.2		 Inschrijving	van	een	nieuwe	deelnemer	is	definitief	wanneer	het	éénmalige		

	 inschrijfgeld	€	10,-	per	iDEAL	is	ontvangen	door	Jeugdtheater	Hofplein.

2.3  Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

2.4  Wanneer een cursus vol is, kan alleen worden ingeschreven voor de   

	 wachtlijst	van	deze	specifieke	cursus.	Toegang	tot	de	wachtlijst	volstaat		

	 met	de	online	inschrijving	én	de	betaling	van	het	eenmalige	inschrijfgeld.		

	 Een	deelnemer	van	de	wachtlijst	kan	gedurende	het	seizoen	tot	en	met		

 de eerste cursusdag in januari worden bijgeplaatst in de cursus. Hierna komt  

 de wachtlijst en daarmee de inschrijving  voor de betreffende cursus te  

 vervallen.

2.5  Wanneer een nieuwe deelnemer gedurende het seizoen vanuit de wachtlijst  

 niet bijgeplaatst kan worden in de cursus, heeft de deelnemer recht op  

 restitutie van het eenmalige inschrijfgeld. Het reeds betaalde inschrijfgeld kan  

 ook worden aangewend voor inschrijving in het volgende seizoen.

2.6		 Leerlingen	van	de	Theaterhavo/vwo,	MT010	of	de	MBO	Theaterschool	die		

 ook deelnemen aan een cursus van Jeugdtheater Hofplein hebben recht op  

 korting voor de contributie voor Jeugdtheater Hofplein, zo lang de leerling c.q.  

 deelnemer de twee opleidingen tegelijk volgt.

3. Betalingsvoorwaarden
3.1  Zodra de deelnemer is ingeschreven in een cursus verstuurt Jeugdtheater  

 Hofplein een digitale factuur van de contributie. De betalingstermijn voor de  

 factuur bedraagt vier weken.

3.2		 De	contributie	kan	in	termijnen	worden	betaald.	Per	termijn	wordt	€	1,-		

 administratiekosten gerekend. De termijnregeling dient te worden  

 aangevraagd binnen de oorspronkelijke betaaltermijn van de factuur.

3.3		 Als	een	termijnbedrag	niet	op	tijd	wordt	voldaan,	komt	de	betalingsregeling		

 te vervallen. De (resterende) contributie dient dan volledig en per direct te  

 worden voldaan.

3.4		 Als	de	contributie	niet	op	tijd	wordt	voldaan,	kan	Jeugdtheater	Hofplein	de		

 deelnemer de toegang tot de cursus ontzeggen. De betalingsverplichting komt  

 hiermee niet te vervallen.

3.5		 Vanaf	de	tweede	herinnering	rekent	Jeugdtheater	Hofplein	€	25,-		 	

	 administratiekosten.	Een	week	na	de	tweede	herinnering	overhandigt		

	 Jeugdtheater	Hofplein	de	vordering	aan	een	incassobureau.	Alle	kosten	die		

 daarvoor gemaakt worden, komen volledig voor rekening van betalingsplichtige.

3.6		 Bij	een	betalingsachterstand	neemt	Jeugdtheater	Hofplein	nieuwe		 	

 inschrijvingen voor deelname aan een cursus niet in behandeling.

3.7  Wanneer tijdens de inschrijving is gekozen een kortingsopties, wordt deze pas  

 toegekend wanneer het recht op korting is gecontroleerd.

3.8		 Je	kunt	slechts	kiezen	voor	één	van	de	kortingsregelingen.	Op	de	website	kun	je		

 zien op welke cursus korting wordt gegeven.

4. Annulering
4.1  Deelnemer kan deelname aan een cursus annuleren door te mailen naar  

	 kantoor@jeugdtheaterhofplein.nl.	Annulering	van	een	cursus	kan	niet		

 telefonisch. De datum waarop Jeugdtheater Hofplein de opzegging ontvangt,  

 geldt als datum waarop deze in werking treedt.

4.2		 Bij	annulering	door	deelnemer	uiterlijk	twee	weken	vóór	aanvang	van	de		

	 cursus	hoeft	deelnemer	geen	contributie	te	betalen.	Bij	uitschrijving	vanaf		

 twee weken voor aanvang van de cursus tot en met de vierde cursusdag, wordt  

	 75%	van	de	contributie	gerestitueerd.	Bij	opzegging	na	de	vierde	cursusdag		

 dient deelnemer 100% van de contributie te betalen en vindt er geen restitutie  

 plaats.

4.3							Als	een	deelnemer	zich	inschrijft	voor	een	cursus	en	de	eerst	mogelijke		

 cursusdag is binnen twee weken, dan kan de deelnemer voor aanvang van  

	 de	eerste	cursusdag	de	cursus	nog	kosteloos	annuleren.	Bij	annulering		

 binnen vier cursusdagen vanaf de eerst mogelijke cursusdag wordt 75% van  

 de contributie gerestitueerd. Na vier cursusdagen dient deelnemer 100% van de  

 contributie te betalen en vindt er geen restitutie plaats.

4.4							Artikel	4.2	en	4.3	zijn	ook	van	toepassing	wanneer	deelnemer	niet	heeft		

 deelgenomen aan de cursus.

4.5							Leerlingen	van	de	Theaterhavo/vwo,	MT010	of	de	MBO	Theaterschool	die	met		

 korting een cursus van Jeugdtheater Hofplein volgen hebben geen recht op  

 restitutie van de contributie van Jeugdtheater Hofplein na opzegging van de  

	 cursus.	Artikel	4.2	en	artikel	4.3	worden	nadrukkelijk	uitgesloten.

4.6       Het inschrijfgeld wordt nimmer teruggestort aan deelnemer, met uitzondering  

 van de situatie zoals omschreven in artikel 2.5.

4.7							Jeugdtheater	Hofplein	behoudt	zich	het	recht	voor	de	cursus	uiterlijk	één	week		

 voor aanvang te annuleren.

4.8       Indien een cursus (of cursusdagen) wegens bijzondere omstandigheden of  

 overmacht die buiten de invloedssfeer van Hofplein liggen (waaronder, maar  

	 niet	beperkt	tot:	code	rood/negatieve	reisadviezen,	i.o.v.	de	autoriteiten	het		

	 verplicht	staken	van	activiteiten)	geannuleerd	wordt(/worden),	is	er	geen	recht		

 op restitutie van (een deel van) de contributie.

4.9       Indien een cursus (of cursusdagen) wegens omstandigheden die binnen de  

	 invloedssfeer	van	Jeugdtheater	Hofplein	liggen	geannuleerd	wordt(/worden),			

 zal Jeugdtheater Hofplein binnen het lopende seizoen nieuwe cursusdagen  

 aanbieden ter vervanging van de geannuleerde cursus(dagen). Indien 

  Jeugdtheater Hofplein binnen het lopende seizoen geen vervangende  

 activiteiten kan aanbieden, heeft deelnemer recht op restitutie.

4.10					Indien	deelnemer	op	grond	van	de	bepalingen	uit	deze	Algemene	Voorwaarde		

 recht heeft op restitutie van contributie, geldt de volgende verdeling:

												•	 Bij	volledige	annulering	van	de	cursus	vóór	aanvang	van	de	cursus:		

 volledige restitutie

												•	 Bij	annulering	van	(een	deel)	van	de	cursus	na	de	eerste	cursusdag		

 geldt dat het cursusbedrag minus 15%, naar evenredigheid van de   

 geannuleerde cursusdagen ten opzichte Van het totaal aantal cursusdagen,  

 wordt gerestitueerd.

5. Uitval van repetities/cursusdagen
5.1							Bij	afwezigheid	van	een	theaterdocent	in	een	cursus	wordt	deze	vervangen		

	 of	wordt	de	groep	gevoegd	bij	een	andere	groep.	Bij	afwezigheid	van	een		

 theatermaker bij een productie wordt de repetitie indien mogelijk voortgezet  

 door een van de andere theatermakers, of wanneer dat niet mogelijk is,  

 verplaatst naar een later tijdstip.

5.2       Deelnemer die niet naar de cursus kan komen kan dit melden bij de  

	 gastvrouw/gastheer	of	publieksservice	van	Jeugdtheater	Hofplein.	Verhindering		

 van deelnemer geeft geen recht op restitutie van de contributie of het volgen  

 van een extra (cursus)dag.

6. Aansprakelijkheid
6.1        Jeugdtheater Hofplein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en  

	 andere	schade	toegebracht	aan	deelnemer	en/of	verlies,	beschadiging	of		

 diefstal van eigendommen van deelnemer.

6.2        De deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het gebouw,  

 eigendommen en bezittingen van Jeugdtheater Hofplein, alsmede voor  

	 schade/letsel	toegebracht	aan	eigendommen	van	bezoekers,	personeel	en/of		

	 andere	leerlingen/deelnemers

7. Auteursrecht
7.1  De theatrale activiteiten en voorstellingen zijn beschermd door het   

 auteursrecht.

7.2		 Het	vermenigvuldigen	of	openbaar	maken	van	beeld-	en	audiomateriaal,		

 scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  

 Jeugdtheater Hofplein is niet toegestaan.

8. Privacy
 Hoe we omgaan met je gegevens wordt uitgelegd in onze privacy statement.  

 Het privacy statement is onderdeel van deze algemene  voorwaarden. Deze vind  

 je op de website www.jeugdtheaterhofplein.nl.

9. Akkoord
 Na het ondertekenen c.q. digitaal versturen van het inschrijfformulier gaat  

	 deelnemer,	dan	wel	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	Jeugdtheater		

 Hofplein 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 de  

 bevoegde rechter te Rotterdam.
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1. Definities
1.1.  Jeugdtheater Hofplein: het onderdeel van Stichting Jeugdtheater Hofplein 

	 (KvK-nummer	41128258)	dat	naschoolse	theaterprogramma’s	met	spel,	zang	en		

 dans, en het op termijn spelen in een theatervoorstelling aanbiedt.

1.2.  Korte cursus: de door Jeugdtheater Hofplein als zodanig aangewezen  

 cursusreeks, waarin deelnemers een naschools programma op het gebied van  

	 spel,	zang	en/of	dans	kunnen	volgen.

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

	 Wanneer	een	deelnemer	minderjarig	is,	ondertekent	een	ouder/verzorger		

	 het	inschrijfformulier	en	verklaren	de	ouders/verzorger	zich	aansprakelijk	voor		

 alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.

1.4.		 Cursusdag:	Specifiek	moment/dag	binnen	een	cursus.

2. Inschrijving en betalingsvoorwaarden
2.1		 Deelnemer	schrijft	zich	in	voor	een	specifieke	korte	cursus,	door	een	ingevuld		

 inschrijfformulier via internet te versturen.

2.2  Voor elke korte cursus dient een deelnemer zich opnieuw aan te melden.

2.3		 Inschrijving	is	definitief	en	deelname	is	mogelijk,	wanneer	de	volledige		

	 contributie	is	ontvangen	door	Jeugdtheater	Hofplein.	Bij	een	inschrijving	dient		

	 de	contributie	direct	voldaan	te	worden	per	iDEAL.

2.4  De contributie wordt niet verrekend wanneer deelnemer later instroomt in de  

 cursus.

2.5  Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3. Annulering
3.1  Deelnemer kan opzeggen door te mailen naar 

 kantoor@jeugdtheaterhofplein.nl. De opzegging kan niet telefonisch. De datum  

 waarop Jeugdtheater Hofplein de opzegging ontvangt, geldt als datum waarop  

 deze in werking treedt.

3.2  Wanneer deelnemer minimaal twee weken voor aanvang van de korte  

 cursus annuleert, heeft deelnemer recht op restitutie van de volledige  

	 contributie.	Bij	opzegging	vanaf	twee	weken	voor	aanvang	van	de	korte	cursus		

 is 100% van de contributie verschuldigd.

3.3  Wanneer deelnemer zich binnen twee weken voor aanvang van de korte  

 cursus inschrijft en deelnemer voor de eerste cursusdag van de betreffende  

 korte cursus annuleert, heeft deelnemer recht op restitutie van de volledige  

	 contributie.	Bij	opzegging	vanaf	de	eerste	cursusdag	is	deelnemer	100%	van	de		

 contributie verschuldigd.

3.4		 Jeugdtheater	Hofplein	behoudt	zich	het	recht	voor	de	cursus	uiterlijk	één	week		

 voor aanvang te annuleren.

3.5  Indien een cursus (of cursusdagen) wegens bijzondere omstandigheden of  

 overmacht die buiten de invloedssfeer van Hofplein liggen (waaronder, maar  

	 niet	beperkt	tot:	code	rood/negatieve	reisadviezen,	i.o.v.	de	autoriteiten	het		

	 verplicht	staken	van	activiteiten)	geannuleerd	wordt(/worden),	is	er	geen	recht		

 op restitutie van (een deel van) de contributie.

3.6      Indien een cursus (of cursusdagen) wegens omstandigheden die binnen de  

	 invloedssfeer	van	Jeugdtheater	Hofplein	liggen	geannuleerd	wordt(/worden),		

 zal Jeugdtheater Hofplein binnen het lopende seizoen nieuwe cursusdagen  

 aanbieden ter vervanging van de geannuleerde cursus(dagen). Indien  

 Jeugdtheater Hofplein binnen het lopende seizoen geen vervangende  

 activiteiten kan aanbieden, heeft deelnemer recht op restitutie.

3.7							Indien	deelnemer	op	grond	van	de	bepalingen	uit	deze	Algemene	Voorwaarde		

 recht heeft op restitutie van contributie, geldt de volgende verdeling:

												•	 Bij	volledige	annulering	van	de	cursus	vóór	aanvang	van	de	cursus:		

  volledige restitutie

												•	 Bij	annulering	van	(een	deel)	van	de	cursus	na	de	eerste	cursusdag		

  geldt dat het cursusbedrag minus 15%, naar evenredigheid van de  

 geannuleerde cursusdagen ten opzichte van het totaal aantal cursusdagen,  

 wordt gerestitueerd.

4. Uitval van cursusdagen
4.1		 Bij	afwezigheid	van	een	theaterdocent	wordt	deze	vervangen	of	wordt	de	groep	

gevoegd bij een andere groep.

4.2  Deelnemer die niet naar de cursus kan komen kan dit melden bij de  

	 gastvrouw/gastheer	of	publieksservice	van	Jeugdtheater	Hofplein.	Verhindering		

 van deelnemer geeft geen recht op restitutie van de contributie of het volgen  

 van een extra (cursus)dag.

5. Aansprakelijkheid
5.1  Jeugdtheater Hofplein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en  

	 andere	schade	toegebracht	aan	deelnemer	en/of	verlies,	beschadiging	of		

 diefstal van eigendommen van deelnemer.

5.2  De deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het gebouw,  

	 eigendommen	en	bezittingen	van	Jeugdtheater	Hofplein,	alsmede	voor	schade/	

	 letsel	toegebracht	aan	eigendommen	van	bezoekers,	personeel	en/of		

	 leerlingen/deelnemers.

6. Auteursrecht    
6.1  De theatrale activiteiten en voorstellingen zijn beschermd door het   

 auteursrecht.

6.2		 Het	vermenigvuldigen	of	openbaar	maken	van	beeld-	en	audiomateriaal,		

 scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  

 Jeugdtheater Hofplein is niet toegestaan.

7. Privacy
 Hoe we omgaan met je gegevens wordt uitgelegd in onze privacy statement.  

 Het privacy statement is onderdeel van deze algemene voorwaarden. Deze vind  

 je op de website www.jeugdtheaterhofplein.nl.

8. Akkoord
 Na het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat deelnemer, dan wel  

	 ouder/verzorger	bij	minderjarigheid	van	deelnemer,	akkoord	met	deze		

 algemene voorwaarden en de gestelde verplichtingen.

9. Toepasselijk recht
	 Alle	geschillen	ontstaan	uit	of	verband	houdende	met	de	door	Jeugdtheater		

 Hofplein 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 de  

 bevoegde rechter te Rotterdam. 
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Samenhangend met onvoorziene ontwikkelingen en maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, hanteert Jeugdtheater Hofplein 
tijdelijk	een	gewijzigd	restitutiebeleid,	dat	van	toepassing	is	in	het	seizoen	2021-2022.	De	wijziging	voorziet	in	vragen	omtrent	de	
restitutie van contributie in het geval een cursus (of een deel daar van) geen doorgang vindt vanwege maatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus.

Tijdelijke wijziging restitutiebeleid per 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2022
•		 Indien	(delen	van)	de	cursus	worden	geannuleerd	als	gevolg	van	maatregelen,	richtlijnen	en/of	verordeningen	die	door	de		 	
	 Rijksoverheid,	Gemeentes	en	brancheverenigingen	worden	ingesteld	ter	bestrijding	van	het	corona-virus	heeft	deelnemer,	in		 	
	 tegenstelling	tot	artikel	4.8	van	de	Algemene	Voorwaarden	juli	2020,	wél	recht	op	restitutie	van	(een	deel	van)	de	contributie.
•							De	overige	bepalingen	van	de	Algemene	Voorwaarden	blijven	onverminderd	van	kracht,	waaronder	de	berekening	van	de		 	
 restitutie in artikel 4.10.
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