I nschri j fformu l i er 2019 /20

l ocati e Bred a

Gegev ens d eelnemer/cursist
Achternaam

m

Voornaam

v

Geb oorted atum

Ad res
Postcod e en w oonp laats
Mob iel nummer

Tel efoonnummer

S€PA

Eenmalig e machtiging
De heer/mev rouw
Ad res
Postcod e en w oonp laats
Mob iel nummer

Email ad res
Rekeningnummer (IBAN)
Hand tekening

Pl aats en Datum

Kenmerk machtiging (in te v ul l en d oor d e Vl ind erfab riek)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting de Vlinderfabriek, Oostersingel 13, 4101 GG Culemborg,
Nederland, Incassant ID: NL24ZZZ547305970000, om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven wegens het volgen van theaterlessen, en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van de Vlinderfabriek. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Met het plaatsen van uw handtekening gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden van de Vlinderfabriek
die van toepassing zijn op deze inschrijving. Uw gegevens worden door ons opgeslagen.
Op de achterzijde van dit formulier kunt u hier meer informatie over vinden.

Locatie: Montessorischool+ Breda

Vlinderklas
Spelersklas 1
Spelersklas 2
Fabriek

groep 1, & 2
groep 3, 4 & 5
groep 4, 5 & 6
groep 6, 7 & 8

14 januari - 8 april 2019
17 januari - 18 april 2019
17 januari - 18 april 2019
14 januari - 8 april 2019

€ 75,€ 90,€ 90,€ 110,-

15 januari - 9 april 2019
15 januari - 9 april 2019
15 januari - 9 april 2019

€ 75,€ 90,€ 110,-

Locatie: Montessorischool+ Prinsenbeek

Vlinderklas
Spelersklas
Fabriek

groep 1, 2 & 3
groep 3, 4 & 5
groep 6, 7 & 8

Mijn kind is later ingestroomd.

(datum in te vullen door de docent)

Stuur of mail dit inschrijfformulier met handtekening naar:
de administratie v an de Vlinderfab riek, O ostersingel 13, 4101 GG Culemb org of administratie@ v linderfab riek.nl
Afgev en in de les aan Claudette k an natuurlijk ook.
N.B. O nv olledige formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Algemene Voorwaarden 2019 / 2020
Aanmelding/Inschrĳving
1. U schrijft uw kind in voor theaterlessen bij de Vlinderfabriek door een ondertekend inschrijfformulier op te
sturen naar de administratie van de Vlinderfabriek, Oostersingel 13, 4101 GG, Culemborg.
De inschrijving geldt vanaf het moment dat het formulier bij ons is ontvangen.
Na inschrijving ontvangt u een inschrijfbevestiging per Email.
U verbindt zich bij inschrijving voor de duur van de cursus aan de Vlinderfabriek.
Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2. Een cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.
Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden, ontvangt u hierover bericht per Email.
Betaling
1. De betaling zal plaats vinden middels een eenmalige automatische incasso. Minimaal 14 dagen
voordat het verschuldigde bedrag zal worden afgeschreven ontvangt u van ons een factuur.
2. Mocht het niet mogelijk zijn het verschuldigde bedrag af te schrijven, bijvoorbeeld door onvoldoende saldo,
dan zullen wij een tweede incasso poging doen, het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd
met € 7,50 administratiekosten.
Bij het geheel niet nakomen van de lesgeldverplichting wordt de lesgeldvordering overgedragen aan
een incassobureau. Incassokosten en wettelijke rente zijn dan voor rekening van de betalingsplichtige.
Alle buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.
3. Bij grote betalingsachterstand kan de directie de lessen staken.
Tussentĳdse plaatsing
1. Tussentijdse plaatsing is in overleg met de Vlinderfabriek mogelijk.
2. Bij tussentijdse plaatsing betaalt u het resterende aantal lessen.
Tussentĳdse beëindiging
1. Bij tussentijdse beëindiging is teruggave of ontheffing van les- of cursusgeld alleen mogelijk in bijzondere gevallen zoals langdurige ziekte of verhuizing, als deze tot gevolg hebben dat de lessen niet
meer gevolgd kunnen worden.
2. Tussentijdse beëindiging van lessen of cursussen moet altijd schriftelijk aan de administratie van
de Vlinderfabriek worden doorgegeven.
3. Bij tussentijdse beëindiging in de bijzondere gevallen zoals bovengenoemd betaalt u naar rato van
het aantal gevolgde lessen.
Restitutie bĳ uitval van lessen
1. Bij afwezigheid van de docent zal de Vlinderfabriek voor vervanging zorgen.
2. Indien aan het einde van het les- of cursusjaar blijkt dat door ziekte of verhindering van de docent
buiten de vakanties of vrije dagen meer dan drie lessen zijn vervallen, zal de Vlinderfabriek deze
restitutie/kwijtschelding automatisch verrekenen. Restitutie wordt verleend vanaf de vierde vervallen les.
2. Restitutie kan plaatsvinden na afloop van het les- of cursusjaar of de cursusperiode tot uiterlijk
september van hetzelfde jaar.
3. Verzuim van een leerling/cursist leidt niet tot restitutie van verschuldigde lesgelden.
In geval van ziekte of overmacht, leidend tot een verzuim van vier of meer aaneengesloten lessen,
kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kan schriftelijk restitutie van lesgeld vanaf de vierde
verzuimde les worden aangevraagd.
Gebruik van video- en beeldmateriaal
1. Tijdens de lessen of cursussen kunnen foto´s of video-opnames gemaakt worden. Deze foto’s worden
gebruikt in brochures en andere publicitaire doeleinden van de Vlinderfabriek.
2. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Vlinderfabriek
onder vermelding van de les of project waar u of uw kind aan deelneemt.
Mail uw bezwaar naar info@vlinderfabriek.
3. Indien u geen bezwaar aantekent, gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met een eventuele
publicatie/vertoning.

Privacy
1. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Alle gegevens die u op dit formulier invult worden opgeslagen
voor de complete duur van de cursus. Als u niet wilt dat bepaalde gegevens worden opgslagen vult
u deze dan niet in. Mochten we de gegevens toch nodig hebben dan nemen we contact op.
Als u uw handtekening onder dit fomulier zet dan gaat u akkoord met opslag van de gegevens.
2. U kunt uw gegevens altijd laten verwijderen of wijzigen. Stuur hiervoor een email aan info@vlinderfabriek.nl.
3. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.
4. Voor de betaling hebben we minimaal een achernaam en een IBAN nummer nodig.
5. Op www.vlinderfabriek.nl/privacy kunt u de complete privacy verklaring lezen en downloaden. Daarin staat
uitgelegd waarom we bepaalde gegevens nodig hebben.

