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Definities 
 
Cursist 
Degene die zich inschrijft voor een cursus. Bij minderjarigen verklaren ouders/voogd 
zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving (en deze algemene 
voorwaarden) voortvloeien. 
 
Cursus 
Cursus die start in september en eindigt in juni van het jaar daarop. 
 
Workshop 
Kortdurende cursus die door het cursusjaar heen gegeven wordt. 
 
 
Bepalingen 
 
Inschrijven 
De inschrijving voor een cursus geldt voor onbepaalde tijd. 
De inschrijving voor een workshop geldt voor de tijd dat de workshop duurt. 
Inschrijving is mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier. 
De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling 
worden geruild. 
 
Opzeggen/annuleren van een inschrijving 
Opzeggen van een inschrijving voor een cursus dient uiterlijk ieder jaar voor 30 juni 
van het lopende cursusjaar te geschieden. 
 
Annulering van een inschrijving voor een cursus kan uiterlijk op de vrijdag voor 
aanvang van de herfstvakantie van het lopende cursusjaar. Deze mogelijkheid tot 
annuleren is alleen mogelijk voor leerlingen die zich voor het eerst hebben 
ingeschreven bij Jeugdtheaterschool Marmelijn. 
 
Annuleren van een workshop kan uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop.  
 
Opzeggen of annuleren kan door een e-mail te sturen naar 
leerlingenadministratie@marmelijn.nl of een brief te sturen naar Jeugdtheaterschool 
Marmelijn, Kampstraat 12, 3741 AR Baarn met vermelding van de naam en 
adresgegevens van de cursist. 
De opzegging of annulering is pas definitief na bevestiging van Jeugdtheaterschool 
Marmelijn. 
 
Marmelijn behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende 
inschrijvingen zijn. 
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Plaatsing in de les 
De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing in 
een cursus, tenzij anders vermeld. 
 
Als er onvoldoende inschrijvingen voor een bepaalde cursus zijn of een cursus vol is 
zal de leerling op een andere dag/tijd geplaatst worden, zoveel mogelijk in overleg 
met de (ouder(s)/verzorger(s) van de) leerling. De groepen worden zoveel mogelijk 
naar leeftijd ingedeeld. 
 
Betaling cursus 
Bij inschrijving gaat de cursist de verplichting aan tot betaling van het volledige 
lesgeld, tenzij de cursus is geannuleerd binnen de door ons gestelde termijn door 
ofwel de cursist ofwel Jeugdtheaterschool Marmelijn (en plaatsing in een andere 
cursus/groep niet mogelijk is). 
 
De hoogte van het lesgeld wordt ieder cursusjaar op de website vermeld.  Een 
cursist die zich voor het eerst inschrijft is daarnaast eenmalig inschrijfgeld 
verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld wordt op de website vermeld. 
 
Door het verzenden van het inschrijfformulier geeft de cursist toestemming aan 
Jeugdtheaterschool Marmelijn om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
zijn/haar bank om het bedrag ter hoogte van het lesgeld en het eventuele 
inschrijfgeld van zijn/haar rekening af te schrijven, en aan de bank om doorlopend 
een bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven overeenkomstig zijn/haar opdracht. 
Tenzij hiervoor uitdrukkelijk geen toestemming voor is gegeven. 
 
Het verschuldigde lesgeld wordt in twee termijnen (november en april) van het door 
de cursist opgegeven rekeningnummer afgeschreven. Bij nieuwe cursisten wordt het 
eenmalige inschrijfgeld geïncasseerd bij de eerste incasso. Wij doen geen melding 
voorafgaand aan de betreffende incasso. 
De incasso vindt plaats zoals hiervoor vermeld. Uw machtigingskenmerk ontvangt u 
zo spoedig mogelijk na afloop van de inschrijfperiode van ons via mail of brief. 
 
Indien de cursist geen machtiging heeft afgegeven voor het incasseren van het 
lesgeld, zal hiervoor € 7,50 kosten in rekening gebracht. Het lesgeld is alsdan in één 
keer verschuldigd. De cursist zal hiervoor in november een factuur ontvangen. 
Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. 
 
De gegevens van de incassant zijn: 
Jeugdtheaterschool Marmelijn  
Kampstraat 12, 3741 AR Baarn  
IBAN: NL25ABNA0403911893  
Incassant ID: NL75ZZZ320789580000  
 
Mocht u vragen hebben over de betaling, dan kunt u contact opnemen met 
penningmeester@marmelijn.nl. 
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Betaling workshop 
Bij akkoordverklaring gaat de cursist de verplichting aan tot betaling van het 
volledige lesgeld, tenzij de workshop is geannuleerd binnen de door ons gestelde 
termijn door ofwel de cursist ofwel Jeugdtheaterschool Marmelijn. 
 
Het hoogte van het lesgeld voor een workshop wordt op de website vermeld.  
Door het verzenden van het inschrijfformulier geeft de cursist toestemming aan 
Jeugdtheaterschool Marmelijn om een incasso-opdracht te sturen naar zijn/haar bank 
om het bedrag ter hoogte van het lesgeld van zijn/haar rekening af te schrijven 
overeenkomstig zijn/haar opdracht. 
 
Wij doen geen melding voorafgaand aan de betreffende incasso. 
 
Indien de cursist geen machtiging heeft afgegeven voor het incasseren van het 
lesgeld, zal hiervoor € 7,50 kosten in rekening gebracht. De cursist zal hiervoor een 
factuur ontvangen. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te 
geschieden. 
 
De gegevens van de incassant zijn: 
Jeugdtheaterschool Marmelijn  
Kampstraat 12, 3741 AR Baarn  
IBAN: NL25ABNA0403911893  
Incassant ID: NL75ZZZ320789580000  
 
Mocht u vragen hebben over de betaling, dan kunt u zich wenden tot 
penningmeester@marmelijn.nl. 
 
Lessen 
De cursist is op de aangegeven tijd aanwezig in de les. 
 
Bij afwezigheid wordt de cursist verzocht zicht tijdig af te melden bij de docent. Het 
is belangrijk elke les aanwezig te zijn; cursisten wordt dan ook verzocht zich alleen af 
te melden in verband met dringende redenen. Met name de lessen in de weken 
vooraf voorafgaand aan de voorstellingen, is het van belang dat alle cursisten 
aanwezig zijn.  
 
Van de cursisten wordt verwacht dat zij teksten, liedjes e.d. tijdig (thuis) instuderen. 
 
Bij ziekte of afwezigheid van een docent probeert Marmelijn voor vervanging te 
zorgen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les per e-mail dan wel telefonisch 
afgelast. Lessen die afgelast zijn, worden op een later tijdstip ingehaald. 
 
Marmelijn behoudt zich het recht voor om, indien nodig, een andere docent dan 
vermeld in een les in te zetten. 
 
In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen worden 
gegeven. Het lesrooster staat vermeld op de website. 
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Presentaties/voorstellingen 
Alle cursisten geven aan het eind van het cursusjaar met hun eigen groep een 
voorstelling in Theater de Speeldoos. Het rooster van de voorstellingen wordt ruim 
van te voren per mail bekend gemaakt. Van de cursist wordt verwacht dat zij bij 
deze voorstelling aanwezig is. Ouders van cursisten krijgen van te voren een 
uitnodiging om de voorstelling bij te wonen. De toegangsprijs voor deze voorstelling 
is niet inbegrepen in het lesgeld. 
 
 
Aansprakelijkheid 
Jeugdtheaterschool Marmelijn is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het 
verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Jeugdtheaterschool is niet 
aansprakelijk voor ongelukken in en rondom de gebouwen waar de lessen gegeven 
worden. 
 
Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en Jeugdtheaterschool Marmelijn is 
Nederlands recht van toepassing. 
 

 
 
 
 


