HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van de Nederlandse Musicalschool B.V., handelend onder de naam Telekids
Musicalschool en RTL Talent Academy, gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan
de Siliciumweg 87 verder te noemen "de school"
Artikel 1.
Toepassing en aard huishoudelijk reglement
1.1
Dit huishoudelijk reglement bevat de voorwaarden/afspraken waaronder deelname
aan de lessen van de school kan plaatshebben en welke voorwaarden/afspraken er
gelden tussen de School en elke deelnemer, bij minderjarigheid vertegenwoordigd door
zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s), verder ook te noemen "de
aangeslotene".
1.2
De aangeslotene geeft zich rekenschap van de sociale functie van de school en zal
met betrekking tot zijn/haar handelwijze rekening houden met de 5 uitgangspunten en
tevens het teamverband van de lesgroep waar de aangeslotene deel van uitmaakt.
1.3
De 5 uitgangspunten zijn: 1. We verwachten dat je je gedraagt 2. Iedereen moet
zich veilig kunnen voelen 3. We respecteren dat mensen verschillend zijn 4. We houden
met elkaar de lesruimte en de omgeving netjes 5. We houden ons aan gemaakte
afspraken.
Artikel 2.
Aansluiting
2.1
Leerlingen kunnen zich bij aanvang, maar ook gedurende een gedeelte van het
lopende seizoen inschrijven. Als aangeslotenen van de school zijn slechts toelaatbaar zij
die zich bereid hebben verklaard zich te houden aan de inhoud van dit huishoudelijk
reglement en de, door de bestuur van de School vast te stellen, door de aangeslotene te
betalen bijdrage, alsmede de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.
2.2
In totaal worden er 34 lessen gegeven per seizoen, 17 lessen per termijn. De eerste
termijn loopt van september t/m januari, de tweede termijn van februari t/m juni. Het
lesgeld wordt vooraf via een (Ideal) betaling overgemaakt. De laatste les van het seizoen
speelt zich af in het theater; de zomervoorstelling.
2.3
De directie van de school houdt nauwkeurig een register bij van aangeslotenen. In
dit register wordt ten aanzien van elke aangeslotene ten minste vermeld:
a.
de naam van de aangeslotene;
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b.
c.
d.

zijn/haar geboortedatum;
naam, telefoonnummer en mailadres ouder(s)
datum van toe- en uittreding of ontzetting.

2.4
Bij aanmelding zal door/namens elke aangeslotene de in artikel 2.3 genoemde
gegevens ter beschikking worden gesteld. Indien binnen 14 dagen daarna geen bezwaar
wordt aangetekend, zijn aangeslotenen gebonden aan de data en andere gegevens die
opgegeven en vermeld zijn in het register, behoudens de door/namens de aangeslotene
aan de School doorgegeven adreswijzigingen.
2.5
Voornoemd register dient door de school zorgvuldig te worden bewaard. De school
is verplicht inzage van het register toe te staan aan iedere aangeslotene en tevens aan
ieder gewezen aangeslotene voor zover hij/zij daarbij belang heeft.
Artikel 3.
Beëindiging aansluiting
3.1
De aansluiting eindigt door:
a.
het verstrijken van de vooraf betaalde termijn;
b.
opzegging namens de school;
c.
opzegging namens de aangeslotene;
c.
het overlijden van de aangeslotene;
3.2
Restitutie is niet mogelijk, behoudens in geval van opzegging door de school of in
geval een lesgroep of leslocatie niet van start kan gaan danwel wordt opgeheven.
3.3
Opzegging namens de School kan slechts schriftelijk geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, doch slechts wanneer een
aangeslotene heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten bij of krachtens onderhavige
bepalingen gesteld, alsook wanneer hij/zij andersluidende verplichtingen jegens de
School na ingebrekestelling niet nakomt. Voornoemde door de school in acht te nemen
opzegtermijn van twee maanden zal niet gelden wanneer redelijkerwijs van de school niet
gevergd kan worden de aansluiting gedurende de opzegtermijn te laten voortduren. In
laatstgenoemd geval is de school gerechtigd op te zeggen met onmiddellijke ingang.
3.4
Ingeval de aansluiting eindigt, moeten eventueel ter beschikking gestelde
materialen welke eigendom zijn van de school, binnen twee weken daarna aan de school
worden afgegeven.
3.5
In geval van overmachtsituaties, waardoor de lessen geen of verminderd doorgang
kunnen vinden, of via een online platform worden gegeven, vindt geen restitutie van het
lesgeld plaats.
3.6

Het herroepingsrecht is beperkt tot een termijn van 2 weken.

Artikel 4.
Financiën
4.1
Elke aangeslotene dient de door de directie vast te stellen bijdrage hetzij in één
termijn dan wel in twee termijnen per seizoen te voldoen, vòòr aanvang van de lessen.
4.2
Bij einde van de aansluiting dient de nog verschuldigde financiële bijdrage
onverwijld te worden betaald en blijft de gewezen aangeslotene of diens erfgenamen
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onbeperkt aansprakelijk voor de nog niet betaalde bijdrage(n) of andere schulden aan de
school.
4.3
Eventuele wijzigingen in de hoogte van de bijdrage zullen met inachtneming van
een termijn van twee maanden na bekendmaking door de directie hun ingang vinden.
4.4. Bij aanmelding dient een bedrag ter hoogte van het geldende lestarief voor één les te
worden voldaan. Dit bedrag kan niet worden gerestitueerd. Ook niet wanneer later wordt
besloten de proefles niet te volgen. Na de proefles geldt bij definitieve inschrijving een
inschrijfgeld van € 15,=.
Artikel 5.
Uitvoeringsverplichting
5.1
De aangeslotene verplicht zich zo goed mogelijk de aanwijzingen van de door de
School aangewezen docent(en) op te volgen.
5.2
De aangeslotene is in geval van uitvoeringen -behoudens overmacht- verplicht op
de afgesproken tijdstippen te verschijnen en medewerking te verlenen aan deze
uitvoeringen.
Artikel 6.
Auteurs- en aanverwante rechten
6.1
De school zal zich binnen haar mogelijkheden inspannen om de aangeslotene in
staat te stellen een muzikale en /of choreografische educatie te verkrijgen, alsmede om
binnen en buiten lestijd muziek-/musicalervaring op te doen.
6.2
De aangeslotene verleent hierbij toestemming aan de School het portret van de
aangeslotene en zijn/haar naam te gebruiken ten behoeve van de promotie van de de
Telekids Musicalschool en RTL Talent Academy en/of daarvan afgeleide producten, Deze
toestemming omvat onder andere en uitdrukkelijk het recht van De school om tijdens de
Wintervoorstelling, reguliere lessen en de zogenaamde Eindvoorstelling gemaakte foto's
te (doen) publiceren op de website, in promotionele materialen, in boekvorm en/of
anderszins.
6.3
De school is bevoegd ter zake van uitvoeringen voor audio- en/of audiovisuele ,
radio, televisie, theater en andere daarmee
gelijk te stellen activiteiten ten behoeve
van Telekids Musicalschool / RTL Talent Academy, waaraan de aangeslotene als
deelnemer deelneemt, met één of meer derden overeenkomsten te sluiten op door De
school overeengekomen voorwaarden. De school vrijwaart de aangeslotene voor
aanspraken van een of meer derden met wie De school een of meer bovenbedoelde
overeenkomsten is aangegaan.
6.4
Aangeslotenen, althans hun ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) en eventueel
hun erfgenamen, kunnen ter zake van een of meer uitvoeringen met betrekking tot de in
voornoemd artikel 6.1 bedoelde activiteiten van/namens De school en/of een of meer aan
de School gebonden derden, geen rechten ontlenen danwel betaling vorderen.
6.5
De aangeslotene verleent hierbij aan De school de bevoegdheid om, binnen het
kader van Telekids Musicalschool / RTL Talent Academy activiteiten, namens de
aangeslotene op te treden indien een of meer derden (tevens) inbreuk maken op rechten
van de aangeslotene.
Artikel 7.

Vakanties
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7.1
De school geeft geen lessen gedurende de diverse schoolvakanties. Een overzicht
van de lesdatums is te vinden in de zgn. leerlingen login op de website van de Telekids
Musicalschool en RTL Talent Academy.
Artikel 8.
Uitval lessen
8.1
De school spant zich in tijdig vervanging te regelen danwel een vervangende
lesdatum wanneer een docent onverhoopt door ziekte of overmacht verhinderd is. De
school heeft het recht om meerdere groepen samen te voegen om uitval van een docent
op te vangen. In geval van incidentele uitval van een les heeft de aangesloten geen recht
op restitutie van een deel van het lesgeld. Bij langdurige uitval van de lessen zal naar rato
lesgeld worden terugbetaald.

Artikel 9.
Kleding
9.1
Tijdens de les dient er makkelijk zittende schoenen en kleding te worden gedragen
(bijvoorbeeld schone gymschoenen met witte zool, joggingbroek en T-shirt). Zwarte zolen
zijn niet toegestaan in de lokalen in verband met afgeven.
9.2
Tijdens de les kan de docent eventuele extra wensen aan de leerling kenbaar
maken. Ten behoeve van de veiligheid van de leerling mogen er geen sieraden, horloges,
gsm telefoons tijdens de lessen worden gedragen. De school en haar docenten zijn niet
aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van de
leerling.

Artikel 10. Open dag(en) en kijklessen
10.1 Elk lesjaar kent de School één of meerdere proefles momenten. Aangemelde
proeflesleerlingen zijn dan welkom om mee te doen met onze lessen en hun ouders zijn
de laatste 10 minuten van de les welkom om mee te kijken.
Buiten deze proefles momenten worden bij de lessen uitsluitend leerlingen toegelaten. Bij
uitzondering kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld voor een tussentijdse proefles,
waarbij de ouders van de proeflesleerlingen de laatste 10 minuten van de les worden
toegelaten.
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