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Plaatsing
Zodra het inschrijfformulier ondertekend is ingeleverd, is de aanmelding definitief. Wij rekenen erop dat u/uw kind de
hele cursus afmaakt. Kan er door overmacht plotseling toch niet deelgenomen worden aan de les, dan dient u dit zo
spoedig mogelijk aan ons te melden. NB: een definitieve inschrijving voor een van de productieklassen, hangt af van de
behaalde resultaten op de auditiedag.
Betaling
Met de inschrijving van uzelf/uw kind, bent u met Pitboel Art School een betalingsovereenkomst aangegaan. Vanaf het
moment van plaatsing in een les/productieklas, bent u verplicht het volledige lesgeld te betalen. Het lesgeld kan in drie
termijnen betaald worden, in dat geval komt er eenmalig €7,50 administratiekosten bij. Deze kosten worden verrekend
in de eerste termijn. Betaling kan uitsluitend per automatische incasso.
Incassotermijnen
Lesgelden worden op de volgende momenten geïncasseerd: Bij 1 termijn 10 oktober 2019. Bij 2 termijnen: 1e incasso
10 oktober 2019, 2e incasso 10 januari 2020. Bij 3 termijnen: 1e incasso 10 oktober 2019, 2e incasso 10 januari 2020 en
3e incasso 10 maart 2020.
Aanvang lessen
Het is noodzakelijk dat de leerling minimaal 5 minuten (en maximaal 15 minuten) voor aanvang van de les aanwezig is,
zodat we op tijd met de les kunnen beginnen.
Kleding
Het is belangrijk dat er tijdens de lessen makkelijk zittende schoenen en kleding en geen hoofddeksels worden
gedragen. Het is veiliger als de leerling geen sieraden/horloges draagt tijdens de lessen. Pitboel Art School, docenten
en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding, sieraden en dergelijke, noch voor de hieruit
voortvloeiende schade.
Tussentijdse opzegging
De eerste les mag als proefles beschouwd worden. Daarna kunt u besluiten of u wel of niet een inschrijfformulier invult,
ondertekent en inlevert. Na de tweede les wordt er bij tussentijdse afmelding geen lesgeld teruggestort tenzij er geldige
redenen aan ten grondslag liggen. Het volledige lesgeld van alle lessen is dus verschuldigd. Geldige reden is o.a.
verhuizing naar een andere gemeente buiten de regio Westelijke Mijnstreek. In dat geval dient u een uittreksel uit het
bevolkingsregister van uw nieuwe woonplaats voor te leggen.
Als een leerling door ziekte van meer dan twee maanden, blijkens een voor te leggen doktersverklaring, de les niet
meer wil, kan of mag volgen, is vermindering van lesgeld mogelijk vanaf een maand na binnenkomst van de
doktersverklaring.
Indien een leerling betalingsplichtig is maar door onvoorziene omstandigheden toestemming heeft van het bestuur van
Pitboel Art School om alsnog te annuleren, wordt een bedrag van €23,- administratiekosten in rekening gebracht.
Eten en drinken
In principe wordt er niet gegeten, gedronken en/of gesnoept tijdens de lessen.
Gedragscode
Bij onacceptabel gedrag van de leerling neemt de docent of het bestuur contact met u op. Als uiteindelijk het gedrag
niet aangepast wordt en dit leidt tot afmelding van de leerling, kunnen wij helaas het lesgeld niet terug storten.
Verzuim van de leerling
Alleen met dringende redenen en met telefonische afmelding vooraf mogen de lessen verzuimd worden. Met name in
de laatste periode van een blok is het belangrijk dat alle leerlingen steeds aanwezig zijn om de presentatie/voorstelling
goed voor te bereiden.
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Presentaties
Na de 16e en de 33e les zijn er presentaties. De productieklassen zullen op het einde van het seizoen 4 uitvoeringen
spelen. Alle ouders, partners, broers, zussen, opa's, oma's, vrienden en kennissen zijn dan van harte welkom om de
leerlingen aan het werk te zien. Uw aanwezigheid wordt heel erg op prijs gesteld. Tijdens alle andere lessen worden
uitsluitend leerlingen toegelaten.
Uitval lessen door verhindering docent
Een leerling heeft geen recht op teruggave van lesgeld als een les door omstandigheden onverhoopt niet doorgaat.
Pitboel Art School zal zorgen voor een vervangend docent of organiseert een inhaalles. U ontvangt altijd een bericht
van ons.
Wijzigingen van persoonlijke gegevens
Het is van groot belang dat wijzigingen in adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer van de leerling
zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven aan de administratie van Pitboel Art School.
Productieklassen
Van deelnemers aan de productieklassen wordt verwacht dat zij al theaterervaring hebben. Deelnemers zullen na
inschrijving eerst een auditie doen, waarna de betreffende docent/jury zal beoordelen of de deelnemers het gewenste
niveau hebben. Hiernaast wordt van deelnemers aan bovengenoemde klassen een andere inzet verwacht. Dat houdt
in: een positieve houding, aanwezig zijn en op tijd komen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het eindproduct. Bij een
productieklas wordt duidelijk meer van je verwacht, houd daar rekening mee in andere dingen waar je mee bezig bent,
zoals school, werk en andere vrijetijdsbestedingen. Bij de productieklassen zijn er extra repetities. Ook hierbij dien je
altijd aanwezig te zijn. Als dit om welke reden dan ook niet kan, kun je beter niet deelnemen aan een productieklas.
Foto & film materiaal
Cursisten, ouders en/of verzorgers maken er geen bezwaar van en geven bij inschrijving toestemming aan Pitboel Art
School dat foto’s en filmmateriaal voor publiciteitsdoeleinden geplaatst mag worden op diverse sociale media als
Facebook, Youtube én op de website van de Pitboel Art School en Pitboel Theater. Mocht een leerling en of haar
ouders of verzorgers hier bezwaar tegen hebben, dan willen wij dit graag schriftelijk bevestigd hebben. Meer hierover
vind je op onze website bij AVG.
Entree presentatieweken
Tijdens de presentatieweken bedraagt de entree voor de 1ste en 2de presentatieweek €6,-.
De entree voor de voorstellingen van de productieklassen bedraagt €8,50.
Schade en/of verlies van eigendommen
Pitboel Art School is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen en/of derden noch
voor letsel van leerlingen en/of derden.
Naast de hierboven genoemde huisregels zijn ook de algemene huisregels van de Pitboel Theaterzaal, die op
verschillende plaatsen in de foyer ophangen, voor eenieder van kracht.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van Pitboel Art School,

Charlie Geenen | Artistiek leider Pitboel Art School
Marcel Simonis | Zakelijk leider Pitboel Art School

Pitboel Art School

E : charlie@pitboel.nl

KvK Heerlen : 14084704

Montgomerystraat 26
6135 BW Sittard

T : 046 4584721
W https://artschool.pitboel.nl/

BTW-nummer : 8143.22.323.B01
Bankrekening : NL27INGB0003699987

