
 

 

Algemene voorwaarden BiezenKanjers 

1. Inschrijving: 
• Inschrijving kan alleen via de website van het KunstPodium 

https://www.hetkunstpodium.nl/Biezenkanjers/ 
• Er kan enkel ingeschreven worden voor een heel schooljaar 
• Tussentijdse inschrijving is mogelijk tot eind april. Er kan vanaf de eerste dinsdag van de maand 

deelgenomen worden. 
 

2. Betaling 
• De betaling geschiedt per automatische incasso in 11 termijnen van € 31,50.  

Incasso vindt plaats in de maanden augustus t/m juni 
• Wanneer Het KunstPodium het aantal lessen niet heeft kunnen waarmaken, volgt restitutie over 

die lessen 
• Eventuele restitutie vindt plaats aan het einde van het schooljaar (zie ook punt 5: ‘Uitval of 

wijziging activiteit’) 
 

3. Afwezigheid 
• Afwezigheid graag uiterlijk 4 uur voor aanvang van de activiteit doorgeven via mail 

karlijnagterberg@het-kunstpodium.nl  of telefoon 06-36268200  
• Voortijdig beëindigen van BiezenKanjers, met terugbetaling, is niet mogelijk.  

Uitzonderingen hierop zijn: 
o een verhuizing buiten Dongen *  
o langdurige ziekte (waarbij desgevraagd een doktersverklaring overlegd dient te worden)* 

* hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. 
 

4. Gedrag voor, na en tijdens de lessen 
We gaan er vanuit dat de kinderen zich volgens de gangbare normen en waarden gedragen. 
Gebeurt dit niet, dan waarschuwt de vakdocent/medewerker van de school de leerling.  
Lukt dit daarna nog niet, dan wordt de ouder/verzorger verzocht de leerling z.s.m. op te halen bij 
de activiteit. 
Aansprakelijkheid: 
Van 14:15 uur tot 14:30 uur : de basisschool 
Van 14:30 uur tot 15:30 uur : Het KunstPodium 
Na de activiteit   :  ouders/verzorgers  
 

5. Uitvallen of wijziging activiteit 
• Is onze docent ziek of plotseling verhinderd, dan zorgt Het KunstPodium voor een vervanger.  

Het kan zijn dat de inhoud van de activiteit hierdoor verandert, wij vragen hiervoor uw begrip.  
• Slechts bij (ernstige) calamiteiten vragen wij uw kind(eren) op te halen op een eerder tijdstip of 

wordt de activiteit afgezegd. In het laatste geval (afzeggen activiteit door Het KunstPodium) volgt 
aan het einde van het schooljaar restitutie van lesgeld. 

• Als door overmacht, zoals bijvoorbeeld een lockdown bij Covid-19, geen lessen gegeven kunnen 
worden, vindt aan het einde van het schooljaar restitutie van het lesgeld plaats.  
 
 



 

 
 

6. Klachtenregeling 

Mocht u ondanks onze zorg voor de activiteit toch een klacht hebben, dan kunt u deze melden bij: 
karlijnagterberg@het-kunstpodium.nl met als onderwerp: Klacht. Er wordt daarna z.s.m. met u 
contact opgenomen. 


