
 

 

Algemene Voorwaarden 

 

Overeenkomst: 

- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Creating Art 

Productions (hierna CAP). CAP is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde 

voorwaarden te wijzigen. 

- CAP houdt zich het recht voor om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken en de 

openings- en lestijden, de lesindelingen, de tarieven en de huisregels te wijzigen. 

Aanmelding en inschrijving: 

- Aanmelding/inschrijving geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend 

inschrijfformulier. 

- De persoon die zich d.m.v. een inschrijfformulier inschrijft bij CAP gaat, na bevestiging van 

CAP, een overeenkomst met CAP aan. In deze overeenkomst verplicht CAP zich tot het 

verzorgen van lessen waarvoor de inschrijver (hierna te noemen: de leerling) zich 

ingeschreven heeft. 

- De leerling verplicht zich in deze overeenkomst tot het betalen van de bij het lidmaatschap 

horende les-/abonnementsgelden. 

- Door inschrijving van de leerling en door acceptatie van CAP van deze inschrijving verbinden 

de leerling en CAP zich aan deze Algemene Voorwaarden. 

- Indien de leerling minderjarig is, is/zijn de ouder(s), voogd(en) en/of wettelijk 

vertegenwoordigers(s) betalingsplichtig(en) en staat “de leerling” gelijk aan de ouder(s), 

voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s). 

- De leerling van CAP Education en CAP Company gaat een overeenkomst/verbintenis aan 

voor de duur van tenminste 10 maanden. 

- De leerling kan alleen deelnemen aan CAP Education, CAP Company en CAP Competition na 

goedkeuring van de docenten, dit gaat gepaard met een persoonlijke auditie. 

- Voor CAP Lessons kan de leerling zich opgeven en een gratis proefles volgen. 

Algemeen: 

- Het lidmaatschap van CAP is persoonsgebonden en voor onbepaalde tijd. 
- Het cursusjaar loopt van september tot en met juni van elk jaar en bestaat uit 36 lesweken. 
- De leerling verplicht zich om zich te houden aan de geldende huisregels van CAP. 

- De leerling wordt verwacht 10 minuten voordat de les aanvangt aanwezig te zijn. 

- Indien de leerling te laat komt, kan deze tijd niet worden ingehaald. 

- De leerling wordt verwacht tijdens de klassieke- en moderne lessen strak zittende kleding te 

dragen. Dit in verband met de lijnen van het lichaam die voor de docenten zichtbaar moeten 

zijn. 

- De leerling mag niet met buitenschoenen de studio betreden. 



Betaling: 

- De betaling van het lesgeld van CAP kan alleen middels automatische incasso of door het 

betalen van de toegezonden factuur. 

- De hoogte van de lesgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de leiding van de studio. 

- Het lesgeld is gebaseerd op een les per uur (of delen daarvan) en dient dan ook per les 

berekend te worden. 

- Tenzij anders aangekondigd zullen de betalingen 10x per seizoen worden verricht middels 

automatische incasso of factuur. 

- De betalingstermijnen zijn: 1 september, 1 oktober, 1 november, 1 december, 1 januari, 1 

februari, 1 maart, 1 april ,1 mei en 1 juni. 

- De betaling moet worden voldaan voor de 1ste van de maand. Na het verstrijken van de 

betaaltermijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim. 

- De opzegtermijn voor de open lessen is 1 maand, dus wanneer je opzegt voor 1 september, 

dan zal de factuur van 1 oktober niet worden gestuurd. 

- Wanneer een incasso wordt gestorneerd, de bank een overboeking weigert of de 

betalingsverplichting op een andere wijze niet wordt nagekomen, heeft CAP het recht om de 

leerling de lessen/de toegang tot de studio te ontzeggen. 

Incasso: 

- CAP is gerechtigd om bij het uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te 

dragen. 

- Indien CAP over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de leerling, is de 

betalingsplichtige tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente 

verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €40 euro. 

- Kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen volledig voor rekening van 

de betalingsplichtige. 

Proefles: 

- De leerling kan een gratis proefles volgen bij CAP. De leerling kan zich hiervoor aanmelden 
door een e-mail te sturen of via mondeling/telefonisch contact. 

- Wij vragen u binnen zeven dagen te laten weten of de leerling zich wil inschrijven. 
- CAP raadt aan de proeflessen te doen na elke termijn, omdat de docenten dan weer beginnen 

met een geheel nieuwe les. Eerder instromen kan in overleg met de docenten. 
- Instroomtermijnen: na de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en de 

zomervakantie. 

Annulering: 

- De leerling dient zich schriftelijk, ten minste 24 uur van tevoren, af te melden met een geldige 

reden. 

- De lessen van CAP kunnen niet op een ander tijdstip worden ingehaald. 

- De personal trainingen kunnen alleen worden ingehaald wanneer de leerling ziek is en dit 24 

uur van tevoren is gemeld. 

Vakantieperiode: 

- CAP houdt de vakantieregeling van de gemeente Den Haag aan voor alle lessen. 

- Voor de personal training geldt 4 lessen per maand, deze zullen dus in de vakanties wel 

worden ingepland met een aangepast rooster. CAP zal dit zoveel mogelijk doen in overleg 

met de leerling. 

- Mocht de leerling op vakantie zijn en deze les niet kunnen volgen, dan kan deze worden 

ingehaald in dezelfde maand. 

- De personal trainingen mag de leerling in de maanden juli en augustus vrij inplannen in 

overleg met de docenten, hiervoor zal een aparte factuur worden gemaakt. 

- In de vakanties zijn er zomerlessen. De leerling kan hier tegen betaling van een vast te stellen 

bedrag aan deelnemen. 



Privacy: 

- CAP neemt de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. 

- CAP zal geen gegevens aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming. 

Social media: 

- De leerling mag foto's en video's plaatsen van trainingen en choreografieën. Wij vragen de 

leerling dit alvorens altijd te checken bij de betreffende docent. 

- Mocht de leerling een foto en/of video plaatsen, verwijs/tag/vermeld in het bericht naar de 

choreograaf van de betreffende choreografie. 

Aanwezigheid van ouder(s)/voog(den)/verzorger(s) tijdens de lessen: 

- De ouder(s), voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling zijn welkom om de 

personal trainingen bij te wonen. 

- Bij de coaching lessen vragen wij de ouder(s), voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) 1 

keer (van de in totaal 3 sessies) aanwezig te zijn. De rest van de coaching sessies werkt CAP 

vanuit het kind en wil CAP hem/haar de ruimte geven vrijuit te spreken. 

- Bij de lessen van de vooropleiding, mogen de ouder(s), voogd(en) of wettelijk 

vertegenwoordiger(s) alleen in overleg met de docent de les bijwonen. 

- Bij alle andere lessen mogen de ouder(s), voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) niet 

aanwezig zijn. Twee keer per jaar zal de studio hiervoor kijklessen organiseren. 

Blessures: 

- Blessures moeten altijd gemeld worden bij de docent. In overleg met de docenten kan de 

leerling worden doorverwezen naar het Medisch Centrum voor Dansers en Musici. 

Aansprakelijkheid: 

- CAP is niet aansprakelijk voor enig letsel/ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan 

ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de docenten van CAP. 

- Iedere leerling is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke 

bezittingen. Noch CAP, noch de docenten kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het 

verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de studio. 

- Alle kosten van de door de leerling toegebrachte schade aan het gebouw, inventaris e.d. van 

CAP is op grond van de wettelijke aansprakelijkheid verhaalbaar op de leerling, met 

uitzondering van situaties die niet aan de leerling kunnen worden toegerekend. 

Overmacht: 

- Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van CAP onafhankelijke omstandigheid, die 

nakoming van de lessen door CAP blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover 

daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, 

overheidsmaatregelen, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS), brand en andere 

ernstige verstoringen. 

- CAP is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. 

In het geval, ten gevolge van overmacht, CAP niet in staat is de lessen naar behoren na te 

komen, zal CAP zorg dragen, voor zo ver dit haalbaar is, voor vervangende/andersoortige 

(online) lessen. 

- In het geval van overmacht is CAP niet verplicht tot terugbetaling van de les-

/abonnementsgelden waarvoor een betalingsverplichting tot stand is gekomen. 

  



 

Inschrijfformulier 

 

Voornaam:________________________________________________________________________ 

Achternaam:_______________________________________________________________________ 

Adres:____________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:_____________________________________________________________ 

Telefoonnummer:___________________________________________________________________ 

E-mailadres:_______________________________________________________________________ 

IBAN nummer:_____________________________________________________________________ 

Geboortedatum:____________________________________________________________________ 

Jaar eindexamen:___________________________________________________________________ 

Medische klachten/blessures:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Voorkeur studierichting: 

0 Modern 

0 Klassiek ballet 

0 Commercieel 

0 Docent 

0 Choreograaf 

0 Anders, namelijk:__________________________________________________________________ 

 

Inschrijving voor: 

0 CAP Education 

0 CAP Company 

0 CAP Competition groep 

0 CAP Competition solo 

0 CAP Lessons 

Dag:_____________________________________________________________________________ 

Lestijd:___________________________________________________________________________ 

 

Totaal aantal uren per week:__________________________________________________________ 

Totaal betalen per maand:____________________________________________________________ 

Totaal pakketten (1 of meer):__________________________________________________________ 

  



Tarieven 

Voor leerlingen tot 21 jaar 
 

Pakket/les Bedrag Aantal lesuren 

CAP Education €300,- per maand 3x 60 min vooropleiding per 
week 
1x 60 min personal training per 
week 

CAP Company €50,- per maand 2x 60 min per week 

CAP Competition groep €50,- per maand 2x 60 min per week 

CAP Competition solo €150,- per maand 1x 60 min per week 

1 les per week €30,- per maand 1x 60 min per week 

2 lessen per week €50,- per maand 2x 60 min per week 

3 lessen per week €75,- per maand 3x 60 min per week 

Onbeperkt* €90,- per maand Onbeperkt aantal lessen 

4-rittenkaart €40,- 4 lessen van 60 min 

Losse les €10,- 1 les van 60 min 

Personal training €150,- per maand 1x 60 min per week 

Coaching €40,- 1 les van 60 min 

 

Voor leerlingen vanaf 21 jaar 

Pakket/les Bedrag Aantal lesuren 

CAP Company €60,50 per maand 2 x 60 min per week 

1 les per week €36,30 per maand 1x 60 min per week 

2 lessen per week €60,50 per maand 2x 60 min per week 

3 lessen per week €90,75 per maand 3x 60 min per week 

Onbeperkt* €108,90 per maand Onbeperkt aantal lessen 

4 rittenkaart €40,00 4 lessen van 60 min 

Losse les €10,- 1 les van 60 min 

Personal training €181,50 per maand 1x 60 min per week 

Coaching €48,40 1 les van 60 min 

 

*Lessen die hier niet onder vallen: CAP Education, CAP Competition solo, personal training en 

coaching. 

 

 

 

Datum van inschrijving:   Handtekening: 
 
 
      
______________________  _____________________ 

 

  



Aan: Ouders/verzorgers, leerlingen Creating Art Productions 

Van: Creating Art Productions 

Betreft: Toestemming gebruik fotomateriaal – verklaring van geen bezwaar 

  

  

 
Beste ouders, verzorgers en/of leerlingen,  
 
Uw zoon/dochter neemt deel aan een of meerdere lessen/cursussen/programma’s van Creating Art 
Productions. 
 
Tijdens de lessen zullen foto’s en video’s worden genomen. Deze foto’s en video’s worden gebruikt 
voor (online) publicaties over de desbetreffende activiteit. 
 
Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van één of meer foto’s en/of video’s waarop uw 
zoon/dochter is afgebeeld. U kunt ervan op aan dat wij de foto’s alleen voor de hier genoemde 
doeleinden gebruiken en niet ter beschikking zullen stellen aan derden. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn bij gaande verklaring in te vullen en te retourneren bij een van de docenten uw 
kind? Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost Verhaar & Marielle Lucas 
Oprichters Creating Art Productions 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR 

Ondergetekende verklaart hierbij dat mijn zoon/dochter………………………………….(naam) 

0 geen bezwaar 

0 wel bezwaar 

te hebben tegen het gebruik van foto’s waarop mijn zoon/dochter is afgebeeld ten behoeve van 

publicaties in het kader van Creating Art Productions. 

 

Naam:        Plaats:     Datum: 

 

  



 

 

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO 

 

Naam: Creating Art Productions 

Adres: Brink van Pietje Bell 32 

Postcode: 2641 BG 

Woonplaats: Pijnacker 

Land: Nederland 

Kenmerk machtiging: (naam kind(eren)) ……………………………………………………………………… 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Creating Art Productions een incasso 

opdracht te sturen naar uw bank om maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

“maandelijks lesgeld” en uw bank om bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig het 

inschrijfformulier bij Creating Art Productions. 

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. 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: ………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Land: Nederland 

Rekeningnummer (IBAN): ……………………………………………………………………………………… 

 

Plaats en datum van ondertekening:   Handtekening: 

 

…………………………………………….   …………………………………………………..  

 

Let op: U ontvangt na ondertekening van dit formulier maandelijks uw factuur via e-mail. De 

machtiging voor incasso eindigt automatisch zodra het lidmaatschap stopt. 


