Algemene voorwaarden Me On Stage
1. Aanmelding
• Een aanmelding of aanvraag bij Stichting Me On Stage vindt plaats door het
desbetreffende formulier online volledig in te vullen.
• Een aanmelding of aanvraag is pas geldig na het ontvangen van een bevestigingsmail.
Het verwerken van een aanmelding kan ongeveer 3 dagen duren.
2.
•
•
•
•

Betalingen
De bedragen van het cursusgeld per groep is te vinden op de website.
De betaling kan worden voldaan in één, twee of vier termijnen.
U ontvangt een factuur en kunt de betaling zelf voldoen.
In geval van niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt er een
herinnering gestuurd via de mail. Indien de betaling na twee weken nog steeds niet is
voldaan, kunnen er extra kosten berekend worden.

3.
•
•
•

Lessen
Alle lessen zijn ten alle tijden te vinden in het repetitieschema.
Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen wordt er geen lesgegeven.
Indien de les om een bepaalde redenen niet door kan gaan is restitutie hiervoor niet
mogelijk.
Stichting Me On Stage behoudt zich het recht voor om lestijden, locaties en/of plaatsen
te wijzigen.

•

4. Huisregels
• Alle deelnemers wordt geacht op de hoogte zijn van de huisregels van Stichting Me On
Stage en hiernaar te handelen.
• De huisregels zijn te vinden op de website.
5. Privacy
• Met het accepteren van de algemene voorwaarden bij het aanmeldings- of
aanvraagformulier geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken en te bewaren.
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
• Met het accepteren van de algemene voorwaarden geeft u toestemming voor het maken
van foto- en filmmateriaal die wij kunnen gebruiken voor onze website, sociale media
en/of promotiemateriaal. (Indien u dit liever niet wil, kunt u dit aangeven bij de
aanmelding of aanvraag bij de overige opmerkingen).
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6. Beëindigen
• Het is niet mogelijk om vroegtijdig te stoppen. (Uitzonderingen uitgesloten).
• Aanmeldingen zijn geldig voor één seizoen. Je dient je ieder jaar opnieuw aan te melden.
7. Risico en aansprakelijkheid
• Deelname aan de lessen, cursussen en/of overige activiteiten bij Me On Stage, is geheel
voor eigen risico.
• Stichting Me On Stage is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen die
ontstaan tijdens de lessen of voorstellingen.
• Ten tweede is de organisatie niet aansprakelijk voor het zoek raken, beschadiging van
eigendommen of voor eventuele diefstal.
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