
 
Lesreglement Stichting NoNonsense  

 
Bij Stichting NoNonsense is onderstaand reglement van toepassing: 

 

Inschrijving: 

• De leerling/ouder  is bij het inschrijven op de hoogte van de algemene voorwaarden van 

Stichting NoNonsense en handelt hiernaar. 

• Vanaf de inschrijving bestaat er een overeenkomst tussen Stichting NoNonsense en de 

leerling voor onbepaalde tijd. 

• Opzeggen: voor 1 juli meldt u zichzelf of uw kind af voor het nieuwe seizoen.  

• Bij inschrijving dient de leerling/ouder het inschrijfformulier geheel naar waarheid in te 

vullen. 

 

Contributie: 

• U machtigt Stichting NoNonsense, middels het machtigingsformulier om doorlopend een 

bedrag af te schrijven, totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt. 

• De contributie is een totaalbedrag voor het hele musicaljaar. U kunt dit ineens betalen of het 

lesgeld zal per maand af geschreven worden, tien maanden lang, met de volgende bedragen 

Teenzz  €295 ineens of € 32,50 per maand, 10 maanden lang 

Youngzz €370 ineens of €40,- per maand, 10 maanden lang 

Theatergroep  €495 ineens of € 52,50 per maand, 10 maanden lang 

Bij tussentijds stoppen dient het lesgeld voor de volledige periode van tien maanden betaald te 

worden. In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden door het bestuur. 

• Bij latere instroming wordt de contributie verrekend vanaf de aanmeldingsdatum. 

• Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de regels van het 

machtigen. 

• Bij inschrijving van een minderjarige (<18) is een handtekening van een ouder/verzorger 

vereist. 

• Er wordt geen restitutie op lesgelden gegeven. 

• Bij niet tijdige betaling wordt € 10,= administratiekosten in rekening gebracht. 

• Bij niet tijdige betaling heeft Stichting NoNonsense het recht om de leerling te weigeren in 

de les. 

• Bij twee of meer leden van één gezin die aangemeld zijn bij de Stichting NoNonsense 

verlenen wij een korting van 10 % over het totale bedrag. 

 

Algemeen: 

• Ouders van jonge kinderen worden vriendelijk verzocht om de leerlingen in de lesruimte te 

brengen en deze dan weer te verlaten.  

• Voor de lessen is gepaste kleding verplicht: sportkleding die de bewegingen niet belemmert.  

• Wees op tijd in de les, maar kom niet meer dan 15 minuten voor aanvang.  

• Mocht u of uw kind onverhoopt een les moeten missen, dan kunt u Teenzz afmelden via de 

Teenzz-groepsapp. Als u een mailtje stuurt naar info@stichtingnononsense.nl met uw 

telefoonnummer en naam wordt u toegevoegd. Bij de Youngzz en Theatergroep kan het via 

mailto:info@stichtingnononsense.nl


Facebook. Bedenk dat musical een teamsport is, op het moment dat er leerlingen missen is 

dat lastig voor de hele groep. Dat geldt zeker voor de laatste periode voor de voorstelling. 

Voor de inhoud die gemist wordt tijdens de les is zelfstudie noodzakelijk. 

• De repetitieweekenden en de repetities in het theater in de week van de voorstellingen zijn 

verplicht voor alle leerlingen vanwege het feit dat we dan complete doorlopen doen. 

Niemand kan bij deze doorloop gemist worden.  

• Stichting NoNonsense houdt de leerlingen voornamelijk per email en website op de hoogte 

van informatie en nieuws. Ook op Facebook, Instagram en Twitter plaatsen wij regelmatig 

items. 

• Het is mogelijk dat er tijdens een les, workshop of optreden foto's of video-opnames worden 

gemaakt. Deze beelden kunnen worden gebruikt op publicatiedoeleinden van Stichting 

NoNonsense. Wij vragen ouders van minderjarige kinderen en leden ouder vanaf 18 jaar hier 

expliciet toestemming voor te geven. 

• Chips of popcorn  meenemen is niet toegestaan, ook bij traktaties hier graag aan denken. 

 

Aansprakelijkheid: 

• In bijzondere gevallen kan een les afgezegd worden, door Stichting NoNonsense. De leden 

worden hierover zo vroeg mogelijk geinfomeerd. Er vindt geen restitutie plaats voor deze 

les. De Stichting zal er alles aan doen om dit te voorkomen en indien mogelijk een 

alternatief bieden. 

• Stichting NoNonsense is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen die 

tijdens de lessen of uitvoeringen ontstaan. Indien de leerling last heeft van een blessure dient 

hij/zij dit vooraf te melden aan de docent. 

• Stichting NoNonsense is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van 

eigendommen of eventuele diefstal. 

• Stichting NoNonsense is niet aansprakelijk voor de schade die door de leerling zelf wordt 

aangebracht aan de zaal of accommodatie, deze zijn voor eigen kosten van de leerling. 

 

Voor vragen kunt u mailen naar info@stichtingnononsense.nl. 

 


