Algemene voorwaarden Stichting Jongerentheater Quint
1.

Definities

1.1 Stichting Jongerentheater Quint (KvK-nummer 24316605) is een stichting die enerzijds meespelen
in een theatervoorstelling aanbiedt aan jongeren uit de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan
den IJssel, Zuidplas. Anderzijds biedt Jongerentheater Quint theaterworkshops aan op school
verzorgd door een theaterdocent.
1.2 Speler: degene die zich inschrijft voor deelname aan de workshops en voortvloeiend meespeelt in
een voorstelling van Jongerentheater Quint. Wanneer de speler minderjarig is, verklaart/verklaren
de ouder(s)/verzorger(s) door invullen van het e-mailadres van de ouder(s)/verzorger(s) zich
aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.
1.3 Klant: de organisatie die een voorstelling van Jongerentheater Quint komt bezoeken en/of gebruik
maakt van de workshops die Jongerentheater Quint aanbiedt op school verzorgd door een
theaterdocent.
2.

Inschrijving en betalingsvoorwaarden

Speler
2.1 Speler schrijft zich in door een ingevuld inschrijfformulier via internet te versturen.
2.2 Wanneer de speler zich inschrijft ontvangt deze een bevestigingsmail en wordt de (nieuwe) speler
eventueel uitgenodigd voor de workshops of audities.
2.3 Na afloop van de workshops of audities ontvangt de speler per e-mail de uitslag. Ofwel de speler
mag meedoen aan de desbetreffende voorstelling of de speler is afgewezen om te spelen in deze
voorstelling.
2.4 Indien de speler wordt uitgenodigd om mee te doen aan een voorstelling ontvangt deze binnen
enkele weken de factuur voor de spelersbijdrage per e-mail. De betaling van deze factuur dient
uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum op het rekeningnummer van Jongerentheater
Quint te staan, welke in de factuur wordt vermeld.
2.5 Het betalen van de factuur in termijnen is op verzoek en na akkoord van de penningmeester
mogelijk. De laatste termijn dient uiterlijk voor aanvang van de montage van de desbetreffende
voorstelling voldaan te zijn.
2.6 Bij het uitblijven van betaling binnen de geaccordeerde termijn kan aan de speler de toegang tot
de repetities worden ontzegd, en op termijn kan de speler uit de voorstelling worden gezet.
2.7 Bij een betalingsachterstand neemt Jongerentheater Quint nieuwe inschrijvingen niet in
behandeling.
Klant
2.8 De klant reserveert een voorstelling of een workshop via de website of door een e-mail te sturen
naar educatie@jongerentheaterquint.nl respectievelijk workshops@jongerentheaterquint.nl.
2.9 Wanneer de klant reserveert, wordt met de medewerker educatie van Jongerentheater Quint
gezocht naar een geschikte datum/data.
2.10 Zowel het leerlingenaantal als de datum worden per mail door de medewerker educatie van
Jongerentheater Quint bevestigd naar de klant.
2.11 De klant ontvangt na reservering binnen enkele weken de factuur voor de voorstelling of
workshop per e-mail. De betaling van deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum, doch
uiterlijk voor de voorstelling of workshop, overgemaakt te zijn op het rekeningnummer van
Jongerentheater Quint, welke in de factuur wordt vermeld.
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3.

Annulering

Speler
3.1 De speler kan zich binnen veertien dagen na aanvang van de eerste repetitie schriftelijk via e-mail
afmelden bij de regisseur en/of productieleider. Bij afmelden wordt op verzoek 75% van de
spelersbijdrage gerestitueerd.
3.2 Jongerentheater Quint heeft het recht om een speler uit te sluiten van deelname aan een
voorstelling indien de speler ongewenst gedrag vertoont en na waarschuwingen niet zichtbaar
veranderd. Restitutie van de spelersbijdrage is niet mogelijk.
Klant
3.3 Klant kan tot uiterlijk 4 weken voor de gereserveerde datum kosteloos schriftelijk annuleren bij de
contactpersoon van Jongerentheater Quint.
3.4 Bij annulering minder dan 3 weken voor de gereserveerde datum, brengen wij 50% in rekening
van de reserveringswaarde*. De klant ontvangt bij annulering een creditfactuur voor 50% van de
reserveringswaarde*.
3.5 Bij annulering minder dan 2 weken voor de gereserveerde datum, brengen wij 75% in rekening
van de reserveringswaarde*. De klant ontvangt bij annulering een creditfactuur voor 25% van de
reserveringswaarde*.
3.6 Bij annulering minder dan 1 week óf niet op komen dagen op de gereserveerde datum, brengen
wij 100% in rekening van de reserveringswaarde*.
* reserveringswaarde is de totale waarde van de overeengekomen workshop(s) en/of
bezoekersaantallen voor een voorstelling
4.

Repetities

4.1 Bij uitval van repetities wordt de speler zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien mogelijk en
in overleg wordt de repetitie ingehaald.
4.2 Een speler die om dringende reden niet naar een repetitie kan komen, dient dit zo vroeg mogelijk
te melden bij de productieleider.
4.3 Er geldt een 100% opkomstplicht. Alleen om dringende reden, dit ter beoordeling van de
productieleider, kan verlof worden aangevraagd en is er na akkoord sprake van geoorloofd
verzuim. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot uitsluiting van deelname aan een voorstelling.
Restitutie van de spelersbijdrage is niet mogelijk.
5.

Voorstellingen en workshops

5.1 Bij uitval van voorstellingen/workshops wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
Indien mogelijk en in overleg wordt de voorstelling/workshop ingehaald.
6.

Aansprakelijkheid

6.1 Jongerentheater Quint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en andere schade
toegebracht aan speler en verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van speler.
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 Jongerentheater Quint is niet toegestaan.
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8.

Promotiemateriaal

8.1 Beeldmateriaal en geluidsopnames door Jongerentheater Quint opgenomen zijn eigendom van
Jongerentheater Quint en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
9.

Gegevensverwerking

9.1 Met het verstrekken van uw persoonsgegevens, gaat u akkoord met het verwerken van uw
gegevens voor (interne) administratieve doeleinden.
9.2 Uw gegevens worden in uitzonderlijke gevallen gebruikt voor promotionele doeleinden. Mocht u
hier geen prijs op stellen, stuur dan een e-mail naar administratie@jongerentheaterquint.nl.
10. Akkoord
10.1 Door het opsturen van het inschrijfformulier gaat speler, dan wel ouder(s)/verzorger(s) bij
minderjarigheid van speler akkoord met deze algemene voorwaarden en de gestelde
verplichtingen.
11. Toepasselijk recht
11.1 Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door Jongerentheater Quint 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 Capelle aan den IJssel.
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