ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICALFABRIEK GROENLO
De Musicalfabriek Groenlo werkt in een compleet jaar toe naar een spectaculaire
productie.
Hieronder volgen enkele huisregels, die wij hanteren bij de Musicalfabriek Groenlo:
1. Lidmaatschap
Door het aanmelden van uw kind, via het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met
de algemene voorwaarden van de Musicalfabriek Groenlo.
2. Betaling
Door het invullen het inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het
volledige cursusgeld. Dit zal per maand worden geïnd op een vaste datum.
Bij het niet tijdig voldoen van de betalingsverplichting, sturen wij een aanmaning en
worden de kosten aan u doorberekend. Bij niet betalen, is de Musicalfabriek Groenlo
gerechtigd om de vordering over te dragen aan een incassobureau. De te maken extra
kosten komen eveneens voor uw rekening. Bij eventuele klachten en/of problemen met de
betalingen stelt de Musicalfabriek Groenlo het zeer op prijs, dat u persoonlijk contact met
ons opneemt via info@musicalfabriekgroenlo.nl.
3. Wachtlijst
De Musicalfabriek Groenlo werkt met een wachtlijst. Als er te veel aanmeldingen zijn, dan
kan dat betekenen dat uw kind op een wachtlijst wordt geplaatst.
4. Slapend lid
Slapend lid betekent, dat je je kunt afmelden voor een jaar zonder dat je daadwerkelijk
van de ledenlijst wordt afgehaald.
Je betaalt in dat geval € 25,- en blijft dan verzekerd van een plek zonder direct weer op
een wachtlijst geplaatst te worden.
Zijn er teveel slapende leden dan behouden wij het recht als Musicalfabriek Groenlo om
een stop te zetten op slapend lidmaatschap. Dit zal te allen tijde van tevoren worden
gemeld.
Na een jaar gaan we vragen wat je wilt, besluit je om niet terug te keren, dan vervalt je
recht als slapend lid.

5. Opzeggen
Opzeggen kan tot uiterlijk een maand voor een lopende voorstelling, dit in verband met
het aanvragen van een nieuwe productie.
Tussentijdse afmelding is niet mogelijk, omdat wij streven naar het neerzetten van een
productie zoals we die bij de aanvraag voor ogen hebben gehad.
Uiteraard zijn hierop uitzonderingen; te denken valt aan ziekte, overlijden en andere
noodzakelijke redenen. Dit is altijd in redelijk overleg met het Bestuur van onze
Musicalfabriek Groenlo.
6. Afmelden voor de les
Afmelden voor een les kan via info@musicalfabriekgroenlo.nl
Wij streven ernaar uw kind wekelijks op de lessen te zien, omdat wij afhankelijk zijn van
elkaar, tijdens het traject naar de uiteindelijke uitvoering.
Mocht het toch onverhoopt zo zijn, dat je je moet afmelden, dan moet daar echt een
noodzaak voor zijn (ziekte, overlijden familie/vrienden of een andere zeer dringende
reden)
De vakdocenten willen wel graag weten waarom jij je afmeldt. In overleg is er altijd van
alles mogelijk.
Ter verduidelijking, een kinderfeestje hoe leuk ook, is geen reden om je af te melden voor
de repetities.
Heb je een grote rol en zijn er omstandigheden, zoals hierboven beschreven, dan kunnen
wij in overleg met desbetreffend lid ervoor kiezen om iemand anders in te zetten om
doorgang van het proces toewerkend naar de uitvoering niet te belemmeren. Dit alles
gaat altijd in overleg met de ouders.
Mocht het toch voorkomen dat er zonder afmelding een lid niet is, dan zullen wij na 2 keer
contact opnemen met de ouders.
7. Lief en Leed potje
Omdat wij uit ervaring weten dat een club zeer hecht is, willen wij werken met een lief en
leed potje.
In geval van ziekte, of andere zaken die vragen om een extra attentie, kunnen we dan iets
kopen voor het desbetreffende kind.
Dit bedrag zal € 2,50 zijn per kalenderjaar.
8. Te weinig leden
De Musicalfabriek Groenlo behoudt zich het recht voor een productie te annuleren indien
er onvoldoende inschrijvingen zijn.

9. Schade
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en
goederen van cursisten. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, aangebracht door
een lid aan de repetitie- en/ of presentatieruimte.
Docenten van de Musicalfabriek Groenlo kunnen in geen enkel geval aansprakelijk
worden gesteld voor persoonlijk letsel, schade of diefstal. Laat waardevolle spullen thuis.
10. Annuleren lessen
Wij streven ernaar alle lessen altijd door te laten gaan, en zullen alles in het werk stellen
om voor vervanging te zorgen als een vakdocent niet aanwezig kan zijn.
Mocht dit onverhoopt toch eens voorkomen dat dit niet lukt, dan zullen wij u op tijd op de
hoogte stellen via de mail, en vaak ook via facebook.
11. Facebook en Mail
Check altijd voor de lessen de mail en de facebookpagina. Hier worden de laatste updates
gecommuniceerd.
12. Vakanties en Feestdagen
Lessen die wegens feest- en gedenkdagen of door omstandigheden zijn komen te
vervallen, kunnen helaas niet worden ingehaald. Tijdens alle schoolvakanties zijn er geen
lessen. Wel moet er rekening worden gehouden met de laatste weekenden voor de
uitvoering; dan zal extra gerepeteerd worden, en zullen we de hele doorloop gaan
uitvoeren. Dit zijn belangrijke lessen, omdat dan de puntjes op de i worden gezet.

13. Kauwgom/Mobieltjes
Kauwgom is niet toegestaan tijdens de les. Mobiele telefoons worden in een aparte bak
bewaard en mogen na de les weer worden meegenomen (eventueel in de pauze).

14. Copyright
Op al onze stukken zit copyright, dat wil zeggen dat alle choreografieën/ muziekstukken
en het script op geen enkele manier mag worden doorgegeven aan derden.
Door ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de informatie
omtrent copyright zoals hierboven beschreven.

15. Foto’s / Filmpjes
Het is mogelijk dat tijdens lessen of activiteiten foto’s of filmpjes worden gemaakt. Deze
kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, zoals een brochure, flyer of voor
social media. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit schriftelijk aan ons
doorgeven via info@musicalfabriekgroenlo.nl
16. Wijzigingen in gegevens
Wijzigingen dienen altijd per email aan ons te worden doorgegeven.
17. Drinken en eten
Er mag een bidon worden meegenomen om tussendoor wat te drinken.
Er mag in de lessen niet worden gegeten. Uitzondering altijd in overleg met de
vakdocenten.
18. Kijken tijdens de lessen
We hebben liever geen ouders/verzorgers tijdens de lessen, die blijven kijken/praten.
Wilt u toch graag eens meekijken tijdens de lessen, laat het ons weten.
In overleg is er veel mogelijk. Natuurlijk mag u de laatste 5 minuten komen kijken wanneer
u uw kind ophaalt.
19. Verjaardag
Kinderen die jarig zijn, mogen altijd trakteren als ze dit willen.
20. Makkelijke kleding/sieraden
Het is gewenst om makkelijke kleding aan te trekken tijdens de lessen. Sieraden en
dergelijke kunnen soms scherpe punten hebben, waardoor een kind zich kan bezeren
tijdens de acteerlessen. Wilt u daar alert op zijn?
21. Meelopen
Ieder lid dat zich aanmeldt mag drie keer meelopen om te kijken of de Musicalfabriek
Groenlo voldoet aan de wensen van een aankomende Musicalster.

22. Groepen
We hebben 2 groepen:
- groep 1: leeftijd 7 t/m 10 jaar lestijd:16.00 - 17.30 uur
- groep 2: leeftijd 11 tot 18 jaar lestijd:17.30 - 19.00 uur
Halverwege het seizoen krijgen de groepen gezamenlijk les van 16.30 tot 18.30 uur.
Samen zullen deze twee groepen een musical op de planken brengen.
In de laatste weekenden voor de uitvoering zullen we dan ook samen gaan repeteren.
Hierover zal vroegtijdig worden gecommuniceerd.
23. Solistentraining
Als leden extra training willen, bovenop de lessen die wij verzorgen, dan is dat mogelijk.
Alle vakdocenten geven lessen in hun vakgebied, overleg dit met de desbetreffende
vakdocent. Zij kunnen ook aangeven wat het tarief is voor deze extra lessen.
24. Werkweekenden
Richting toekomst zijn er ook ideeën om werkweekenden te organiseren. Dit zijn vooral
gezellige weekenden, waar vooral plezier voorop staat.
Dit doen we, omdat dit het groepsproces ten goede komt, en we kunnen op die manier in
een weekend veel oefenen voor de uiteindelijke musical. Hier vragen we een kleine
bijdrage voor.
25. Bijzonderheden
Graag zijn wij op de hoogte van zaken die wij moeten weten om uw kind goed te kunnen
begeleiden.
Te denken valt aan: allergie, ADHD, Dyslexie, ziektes enz.
Wij zullen vertrouwelijk met uw informatie omgaan; in ons team zit voldoende vakkennis
om uw kind goed te begeleiden.
26. Opleidingsschool
De Musicalfabriek Groenlo streeft ernaar om uw kind, nieuwe dingen te leren op het
gebied van zang, dans en acteren.
Zelfvertrouwen, leren presenteren, zijn belangrijke zaken naast het leren, zingen, dansen
acteren.
Kinderen zullen aan elkaar gekoppeld worden om op die manier al mee te kunnen lopen
met een wat meer “ervaren” musicalacteur.
Wij staan ingeschreven bij de kamer van Koophandel.

27. Vakdocenten
Lessen worden gegeven door vakdocenten en ondersteund door onze leerling coach,
tevens psycholoog, en onze pedagoog. Ook teamleden kunnen bij de lessen aanwezig
zijn.
28. Filmpjes
Regelmatig zullen er filmpjes worden doorgestuurd, via een verborgen YouTube kanaal.
Dat betekent dat alleen de leden van de MFG deze filmpjes kunnen zien. Kinderen die het
leuk vinden mogen thuis oefenen.
Dit is vrijwillig.
Als we vinden dat er wel geoefend moet worden, dan zullen we dit nadrukkelijk in de les
vermelden.
29. Privacy policy
Op het inschrijfformulier vragen wij naar de persoonsgegevens van de leden. Wij zullen
hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan.
Persoonsgegevens worden verwerkt voor:
- een zo goed mogelijke begeleiding van de kinderen tijdens de les.
- de ledenadministratie.
- het versturen van de nieuwsbrief.
- het doorgeven van het huiswerk.
- het informeren over extra activiteiten.
- het doen van diverse mededelingen.
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en na het opzeggen van het
lidmaatschap worden persoonsgegevens direct verwijderd.
30. Vragen
Zijn er nog vragen, wilt u iets kwijt, heeft u een klacht? Mail dan naar
info@musicalfabriekgroenlo.nl
Wij staan te allen tijde open voor al uw vragen, in gezamenlijk overleg is er veel mogelijk
en kunnen we samen kijken waar oplossingen liggen.

