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Naam:  …………………………………………..  Voorletters:   ……………  

Adres:  …………………………………………..   

 

Postcode: ………………  Woonplaats:  ………………………………………….. 

Tel thuis:  ………………  Werk:  ………………  06 - ……………… 

Geb.datum: ………………  Geb.plaats:  ………………………………………….. 

E-mail: ……………………………  Burg. staat:  ……………… M/V: …………….. 

Naam evt. partner …………………………………………..   

 

 

Met inachtneming van de voorwaarden zoals deze op dit contract zijn vermeld, geeft 

ondergetekende zich op voor de  

Leergroep Improvisatie & Creatief spel 

De leergroep bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2,5 uur. 

Kosten 

Kosten voor de leergroep van 9 bijeenkomsten zijn € 477. 

Betaling 

De betaling geschiedt in één keer. Hiervoor ontvang je aan het begin van de leergroep een factuur. 

Bij niet tijdige betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. De eerste herinnering is 

kosteloos, daarna worden bij elke herinnering € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

Reserveren 

Je kunt een plaats in de leergroep reserveren door dit contract zo spoedig mogelijk, ingevuld en 

ondertekend, terug te sturen. Dit contract dient uiterlijk 4 weken voor de start van de leergroep bij 

ons binnen te zijn. Uiterlijk een week voor aanvang van de leergroep ontvang je een bevestiging van 

jouw inschrijving. Mocht de leergroep reeds vol zijn dan krijg je daarover per omgaande bericht. 

Annuleren 

Afzeggen is mogelijk tot 3 weken voor de start van de leergroep. Bij latere afzegging blijf je de totale 

kosten verschuldigd. Een afzegging dient altijd schriftelijk te geschieden, per mail. Ook indien je je 

binnen 3 weken voor de aanvang van de leergroep opgeeft en je nadien alsnog afzegt, blijf je de 

totale kosten verschuldigd. Je schrijft je in voor alle 9 sessies. 

Bijkomende kosten  

Als deelnemer aan deze leergroep verklaar je bereid te zijn kosteloos je inzet en medewerking te 

verlenen aan (promotionele) activiteiten en theaterproducties voor Spectrum. 

Bij daadwerkelijke inzet bij genoemde activiteiten zijn alle bijkomende kosten, bijv. reiskosten en 

kosten voor attributen en/of kleding voor eigen rekening. 

Bij genoemde activiteiten draagt Spectrum zorg voor de catering, deze kosten zijn inbegrepen in de 

prijs van deze leergroep.  
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Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de tarieven, andere voorwaarden en 

begripsbepalingen, zoals nader omschreven in dit contract en verlangt geen nadere omschrijving. 

 

 Ik heb kennisgenomen van de aanwezigheid van het privacy statement en de klachtenregeling binnen 

Spectrum en weet dat deze zijn opgenomen in de footer van de website: www.spectrum13.nl. 

 
 Ik geef toestemming voor het bewaren van die persoonsgegevens die in het kader van mijn 

behandeling bewaard dienen te worden, zoals opgetekend in het privacy statement dat binnen 

Spectrum van kracht is.  

 

 

 Ik blijf graag op de hoogte van het aanbod en de activiteiten binnen Spectrum 

 Ik geef toestemming om: 

 

  Mij mailingen te sturen met actueel aanbod en/of nieuwe ontwikkelingen binnen Spectrum. 

   Mijn mailadres te gebruiken om mij ca 4 x per jaar de nieuwsbrief van Spectrum toe te sturen. 

 

. 

 

 

Voor akkoord         

 

Datum:     ........................................    

 

Handtekening cliënt(e):  .........................................    
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