
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s) of verzorger(s), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene voorwaarden van SET Producties  
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle lessen, offertes, facturen en  
andere overeenkomsten tussen ouder(s) of verzorger(s) van de leerlingen en  
SET Producties / Sam Beisser. Eventuele wijzigingen op deze algemene  
voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen. 

Duur musical / theater lessen 2019 – 2020 
 
1.1 De musical / theater lessen periode 1 duurt van 1 februari 2019 tot en met 1 juli 2019 
1.2 De musical / theater lessen van periode 2 duurt van 1 september 2019 tot en met 31 december 2019 
1.3 De musical / theater lessen van periode 3 duurt 1 januari 2020 tot en met 1 juli 2020 
1.4 Elke periode start met een open / proef les. Iedereen mag hieraan deelnemen. 
1.5 De samenstelling van de musical / theater lessen wordt bepaald naar aanleiding van inschrijven. 

Peuters, kleuters, groep 1 tot en met 3, groep 4 tot en met 6, vanaf groep 7,  middelbare scholieren en 
volwassenen. Afhankelijk van de aantallen kan het zijn dat er groepen worden samengevoegd. 

 
Inschrijvingen 
 
2.1 Inschrijven gebeurt door middel van het inschrijfformulier. Deze dient volledig ingevuld te worden 
geretourneerd aan SET Producties / Sam Beisser inclusief het AVG-formulier. 
2.2 Het inschrijfformulier kan worden gedownload via de website www.set-producties.nl onder het kopje 
LOCATIE. Het ingevulde formulier kan worden verzonden naar info@set-producties.nl 
2.3 Bij inschrijving verbindt de leerling zich per periode zie 1.1 tot en met 1.3. Ook bij later inschrijven geldt 
dit voor die periode tot het einde van de periode. 
2.4 Bij tussentijdse beëindiging van de lessen of het niet door willen gaan met de volgende periode, geldt 
een opzegtermijn van één maand.  
2.5 SET Producties behoudt zich ten alle tijden het recht om een inschrijving te weigeren of bij onvoldoende 
aanmeldingen de groep te cancelen of te schuiven in de lestijden. 
2.6 Na het inleveren van het inschrijfformulier zal er een factuur worden opgemaakt en de Algemene 
Voorwaarden van SET Producties als bijlage worden verzonden per email naar de ouder (s) of verzorger (s) 
van de leerlingen. 
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Betalingen 
 
3.1 De ouder(s) of verzorger(s) hebben de plicht de factuur binnen 30 dagen volledig te voldoen. Dit is het 
wettelijke betaaltermijn van een factuur. Op de factuur van SET Producties zal ten alle tijden staan 
geschreven gelieve het bedrag binnen 14 dagen over te maken.  
3.2 Indien de ouder(s) of verzorger(s) het factuurbedrag niet binnen de gestelde termijn hebben betaald, 
gaat er een tweede betalingstermijn in van 14 dagen. SET Producties zal ouder(s) of verzorger(s) hiervan op 
de hoogte stellen. Indien het volledige bedrag op de 15e dag ná het ingaan van het tweede betalingstermijn 
niet is voldaan, behoudt SET Producties het recht om desbetreffende leerling de les te weigeren en de 
factuur over te dragen aan een incassobureau. Het weigeren van de desbetreffende leerling verandert niets 
aan de betalingsverplichting van de ouder(s) of verzorger(s). De buitenrechtelijke kosten van het 
incassobureau zijn voor rekening van de ouder(s) of verzorger(s). 
 
3.3 Indien er zich een situatie voordoet zoals omschreven in 3.2, zal er na betaling van de factuur een kort 
gesprek plaats vinden tussen ouder(s) of verzorger(s) en SET Producties / Sam Beisser, om te beslissen of de 
leerling weer mee kan doen met de lessen of dit gewenst is.  
3.4 In alle gesprekken staat het plezier van de leerlingen voorop en de veiligheid in de lessen voor alle 
leerlingen maar ook voor alle docenten. 
3.5 Voor leerlingen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht. 
 
AVG Privacy Persoonsgegevens 
 
4.1 SET Producties houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie het AVG-formulier 
op de website www.set-producties. Bij inschrijving krijgen alle leerlingen dit formulier en dienen deze weer 
te overhandigen in de les of te verzenden naar info@set-productes.nl 
 
Aansprakelijkheid 
 
5.1 SET Producties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing 
van eigendommen ondervonden tijdens de lessen, voorstellingen, presentaties, optredens of op de heen- 
en terugweg van en naar de activiteiten van SET Producties 
 
Afwezigheid leerling 
 
6.1 Bij afwezigheid wegens ziekte of andere afspraken, volgt er geen restitutie op het betaalde lesgeld. 
6.2 Bij afwezigheid wegens ziekte of andere afspraken, dit graag vermelden via het nummer 06 23 50 43 73 
en/ of per mail info@set-producties.nl  
 
Afwezigheid docent 
7.1 Bij afwezigheid wegens ziekte zal SET Producties / Sam Beisser de ouder(s) of verzorger(s) op de hoogte 
brengen via whatsapp en / of per mail. 
7.2 Bij afwezigheid door ziekte van desbetreffende docent, zal geprobeerd worden passende vervanging te 
vinden. 
7.3 Wanneer er geen vervanging is gevonden, zal de les uitvallen. SET Producties / Sam Beisser streeft 
ernaar om de uitgevallen les op een passende manier weer in te halen. 
 
Basishouding leerlingen 
8.1 Leerlingen komen op tijd in de les, zodat bij het voorlezen van de namen iedereen aanwezig is. 
8.2 Leerlingen melden zich tijdig af bij desbetreffende docent en bij SET Producties / Sam Beisser 
8.3 Leerlingen hebben respect voor elkaar en voor de docent 
8.4 Leerlingen gaan met zorg om met alle lesmaterialen. Zorg voor een musical / theater map waarin 
papieren bewaard kunnen worden. Zorg daarbij ook altijd voor een pen / potlood om aantekeningen te 
kunnen maken. Al het materiaal blijft eigendom van SET Producties / Sam Beisser. De inhoud mag niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van SET Producties / Sam Beisser. 

http://www.set-producties/
mailto:info@set-productes.nl
mailto:info@set-producties.nl


8.5 Leerlingen dienen tijdens de lessen dans / makkelijke kleding te dragen en sokken / dansschoenen.  
Buitenschoenen en jassen dienen op de stoelen te worden gelegd. Geen kettingen of sjaals of hoofddeksels 
tijdens de lessen. 
8.6 Leerlingen verplichten zich tot deelname van de eindvoorstelling. Overige optredens zoals Koningsdag, 
Bevrijdingsdag zijn op vrijwillige basis. 
8.7 Voor deelname aan de voorstelling wordt er verwacht dat zij zelf effen zwarte basiskleding verzorgen. 
Zwarte legging, zwart t shirt en zwarte schoenen (balletschoenen of turn sloffen). Geen opvallende tekens 
of strepen. Dit mag ook tijdens de lessen worden gedragen. 
8.8 Voor klachten, vragen of opmerkingen die betrekking hebben tot de lessen is het niet toegestaan om 
hiervoor de lestijd van de docenten te gebruiken. Hiervoor graag een afspraak te maken voorafgaande aan 
de les of na de lessen. Dit kan door middel van whatsapp / bellen 06 23 50 43 73 of via de mail info@set-
producties.nl 
 
Basishouding docenten 
9.1 Docenten komen minimaal 15 minuten voor aanvang van de les aan op locatie. Zo heeft de docent de 
tijd om zich voor te bereiden. 
9.2 Docenten zijn geselecteerd op kwaliteit, opleiding, ervaring en expertise. Zijn ervaringsdeskundige op 
het gebied van dans, drama, zang, expressie, toneel, theater, musical en hebben een pedagogische 
achtergrond. 
9.3 Docenten gaan discreet om met informatie die tijdens de lessen is verstrekt door leerlingen of ouder(s) 
of verzorger(s). Docenten zorgen voor een veilige sfeer en hebben respect voor iedere leerling. 
9.4 Voor docenten is het niet toegestaan om iets over de inhoud of werkwijze van de repetities en 
voorstellingen naar buiten te brengen, zonder toestemming van SET Producties / Sam Beisser. 
 
Voor alle overige vragen, problemen, opmerkingen waarin deze bovengenoemde bepalingen niet zijn 
voorzien, kan er altijd contact worden opgenomen via de website www.set-producties.nl, via de mail 
info@set-producties.nl of via 06 23 50 43 73 
 
Met vriendelijk groet,   
 
Sam Beisser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Geloof in jezelf – Alice in Wonderland’ 
SET Producties  
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