
Algemene Voorwaarden lidmaatschap Merel’s Musicals! 
 
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten 
van Merel’s Musicals! 
 
Algemeen 
 
1. Merel’s Musicals! heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang 
tot haar school en/of scholen te weigeren.  
 
2. Leerlingen en publiek dienen zich, ten tijden van hun verblijf op het terrein van een 
op dat moment door Merel’s Musicals! gehuurde locatie, te houden aan de huisregels 
van Merel’s Musicals!  
 
3. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, 
film, video, etc.) in en op het terrein van de school is uitsluitend toegestaan met 
toestemming van Merels Musicals! Deze toestemming kan, zonder opgaaf van 
redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. 
 
4. Merel’s Musicals! heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te 
sluiten van de lessen. 
 
5. Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het 
lesgeld dient te geschieden overeenkomstig artikel 16 en 17. Inschrijving kan 
uitsluitend schriftelijk of digitaal via e-mail of de website geschieden, en dient te allen 
tijde door een ouder en/of verzorger ondertekend te worden. 
 
6. Merel’s Musicals! mag de lessen annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn 
(waaronder overmacht situaties). Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te 
weinig leerlingen, langdurige ziekte, etc.. In geval van annulering voor aanvang van 
de lessen heeft de leerling recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt 
annulering tijdens de lessen plaats, dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden 
naar rato van het aantal nog niet genoten lessen. 
 
7. Bij afwezigheid van de leerling wordt verzocht hem of haar tijdig af te melden bij 
Merel’s Musicals!  
 
8. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt deze les ingehaald aan het einde 
van de lessen. 
 
9. De schoolvakanties en de officiële feestdagen (vrije dagen) worden afgestemd op 
het advies van de Rijksoverheid (Ministerie van Onderwijs). Vakanties en vrije dagen 
zijn niet berekend op de cursuskosten. 
 
 
 
 
 
 
 



Aanmelden  
 
10. Met het aanmelden, wordt het lidmaatschap aangegaan voor de duur van een 
half cursusjaar (september t/m december of januari t/m juni) en verklaart u zich 
akkoord met de algemene voorwaarden. Wat betreft de privé zang en pianolessen, 
spreken we per individu bepaalde afspraken af. Tussentijds instappen is alleen 
mogelijk tot de 4e les. Hiervoor geldt tevens dat het lidmaatschap wordt aangegaan 
t/m het einde van die betreffende cursus.   
 
11. Aanmeldingen zijn pas definitief indien deze per email door Merel’s Musicals! zijn 
bekrachtigd. 
 
12. Leerlingen die al aan een volledig Merel’s Musicals! musicalseizoen hebben 
deelgenomen hebben voorrang op plaatsing op nieuwe leerlingen, mits de 
aanmelding is ontvangen voor aanvang van een nieuw cursusjaar.  
 
13. Een aanmelding voor een volgend musicalseizoen kan niet worden behandeld 
indien er nog contributies open staan van het voorgaande seizoen. Zodra deze is 
voldaan, wordt de aanmeldingsprocedure gestart. 
 
Abonnementen 
 
14. Tussentijdse opzeggen is mogelijk, maar er vindt geen restitutie van reeds 
betaalde facturen plaats.  
 
15. Een musicalseizoen (half jaar) bestaat uit ongeveer 15 lesdagen van 1 uur, 
inclusief eind presentatie/musical ter afsluiting van het cursusjaar. In dit uur worden 
alle drie de disciplines behandeld (zang, spel en dans). 
 
Proefles 
 
16. Deelnemen aan een proefles is geheel gratis. 
 
17. Deelnemen aan een proefles kan alleen mits er plaats is op de locatie en op 
uitnodiging van Merel’ Musicals! 
 
18. Deelnemen aan een gratis proefles kan in overleg.  
 
Annuleren/ onderbreken cursus 
 
19. Een lidmaatschap loopt van september t/m december of van januari t/m juni en 
eindigt automatisch na afloop van het betreffende cursusjaar.  
 
20. Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie. 
 
Calamiteiten 
 
21. In geval van een ’lockdown’ worden de musicallessen verplaatst naar een andere 
datum. 
 



Voorbehoud van rechten 
 
22. Het is mogelijk dat tijdens de cursus of activiteiten foto’s of video’s worden 
gemaakt door Merel’s Musicals! Deze foto’s of video’s kunnen worden gebruikt voor 
publicitaire doeleinden, zoals vermelding op Merel’s Musicals! website en social 
media (Facebook, Instagram en Youtube). Indien u hiertegen voorafgaand aan de 
lessen geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaat Merel’s Musicals! er vanuit dat u 
hiermee, na aanmelding, akkoord gaat. Bezwaar kan per mail ingediend worden.  
 
23. Het is, op basis van algemene copyright wetgeving, niet toegestaan om zonder 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Merel’s Musicals!, foto's, afbeeldingen 
en overige beeldmerken te downloaden, dan wel op enige andere wijze te kopiëren, 
dan wel te dupliceren. 


