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1. Algemene Bepalingen  

1. Algemeen 

1.1 In dit reglement vindt u de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten van het NJMT. 

1.2 De geldende tarieven voor de diensten van het NJMT worden vastgesteld door het Bestuur van 
het NJMT. 

1.3 Jaarlijks worden de tarieven minimaal verhoogd met het CBS prijsindexcijfer voor consumenten. 
 
2. Lessen 

2.1 Inschrijven 

2.1.1 Inschrijving voor een les, cursus, bootcamp of workshop vindt plaats via een online of te 
downloaden inschrijfformulier. 

2.1.2 Inschrijfformulieren dienen juist, volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Tevens moet 
het inschrijfformulier ondertekend worden en akkoord te zijn met het Algemeen Reglement van 
Stichting Nationaal Jeugd Musical Theater. 

2.1.3 Bij minderjarigen is ondertekening van het inschrijfformulier door één der wettelijke 
vertegenwoordigers vereist of één van de ouders en/of verzorgers van de leerling. 

2.1.4 Aan de aanmelding kunnen door de kandidaat-leerling(e) geen rechten, in welke vorm dan ook, 
worden ontleend. 

2.1.5 Indien de aanmelding leidt tot plaatsing en inroostering, brengt deze een betalingsverplichting, 
zoals vastgesteld in dit reglement, met zich mee. De cursist is voor de van de Stichting Nationaal 
Jeugd Musical Theater afgenomen diensten de vast gestelde tarieven verschuldigd. 

2.2 Indeling lessen 

2.2.1 Plaatsing en inroostering van kandidaat leerling(e) gebeurt door het NJMT en de 
desbetreffende docent(en). De leerling(e) ontvangt hiervan bericht. 

2.2.2 In de gevallen waarbij inroostering niet mogelijk is op de bij aanmelding door de kandidaat 
leerling(e) opgegeven voorkeurslessen, vindt overleg plaats. 

2.2.3 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over plaatsing zal de Stichting Nationaal Jeugd 
Musical Theater van plaatsing afzien. Men wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

2.2.4 Plaatsing vindt plaats voor de duur van een cursusjaar en wordt bij niet rechtsgeldige opzegging 
(art.2.4.1) stilzwijgend verlengd.  

2.3 Aanwezigheid 

2.3.1 Van de leerlingen wordt verwacht dat zij alle lessen aanwezig zijn. Bij afwezigheid is melden 
verplicht bij de docent via haar/zijn mailadres met cc naar algemene e-mailadres info@njmt.nl  met 
vermelding van naam, welke les(sen) gemist zullen worden en de reden van het missen van de 
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lessen. Is de afmelding korter dan 10 uur voor het lesuur dan ook via de mail aangeven waarom en 
welke les(sen) verzuimd is/zijn. 

2.3.2 Gemiste lessen kunnen in dezelfde maand en na overleg met de betrokken docent(e) worden 
ingehaald.  

2.3.3 Wanneer een leerling meer dan drie aaneensluitende lessen verzuimt aanwezig te zijn, zonder 
Stichting Nationaal Jeugd Musical Theater hiervan op de hoogte te stellen, wordt dit, behoudens 
overmacht, aangemerkt als opzegging. 

2.3.4 Bij een opzegging als bedoeld onder 2.3.2 vervalt onmiddellijk het recht van de leerling(e) op 
het volgen van lessen. De betalingsverplichting loopt echter door tot de officiële opzegdatum. 

2.3.5 De cursist ontvangt een bevestiging over de opzegging als bedoeld onder 2.3.2 en van de 
consequenties daarvan als beschreven onder 2.3.3 . 

2.4 Opzeggen 

2.4.1 Opzegging kan 4 maal per jaar geschieden, te weten voor 1/12, 1/3, 1/6 of 1/9.  De opzegging 
dient een maand voor officiële opzegdatum door ons te zijn ontvangen en bevestigd. 
Bij te late opzegging of geen opzegging is men verplicht tot betaling tot de volgende officiële 
opzegdatum. Het niet verschijnen op de lessen geldt niet als opzegging. 
 
2.4.2 De Stichting Nationaal Jeugd Musical Theater bevestigt een opzegging 
waarbij tevens de gehonoreerde opzegdatum wordt vermeld. 
 
2.5 Betaling lesgelden 
 
2.5.1 Het lesgeld wordt in de eerste week van de nieuwe maand middels automatische 
incasso geïncasseerd. Personen die een termijnbedrag niet tijdig hebben betaald, 
hebben geen toegang tot de les.  
 

2.5.2 De studio’s zijn gesloten tijdens reguliere schoolvakanties en erkende feestdagen. Voor gemiste 
lessen en voor dagen dat de studio wegens vakantie gesloten is wordt geen korting op het lesgeld 
gegeven.  
Het lesgeld is 12 maanden per jaar verschuldigd en de door het NJMT jaarlijks bekend te maken 
reguliere schoolvakanties en erkende feestdagen dienen te worden doorbetaald. Gedurende de 
zomervakantie wordt dus ook het lesgeld doorberekend. Korting: 10% op het cursusgeld bij 
jaarbetaling. Tussentijdse opzegging van een jaarbetaling is niet mogelijk tenzij een doktersattest 
wordt overlegd. Het verrekenen van lesgeld bij jaarbetaling kan uitsluitend wanneer er een 
doktersattest wordt overlegd. 
 
2.5.3 Het niet tijdig betalen wordt aangemerkt als een opzegging.  
Het bepaalde onder 2.3.3 en 2.3.4 is hierop van overeenkomstige toepassing. 
 
2.5.4 Indien de lesgeldverplichting niet wordt nagekomen zullen eventuele incassokosten en 
wettelijke rente worden doorberekend. De vorderingen worden uit handen gegeven aan een 
incassobureau. De incassokosten worden vermeerderd met rente over de openstaande periode. 
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3. Aansprakelijkheid, voorschriften en verboden 

3.1 Het meebrengen van eigendommen in gebouwen van Stichting Nationaal Jeugd Musical Theater 
gebeurt geheel voor eigen risico. Nationaal Jeugd Musical Theater aanvaardt voor vermissing of 
schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid. 

3.2 Door of namens het bestuur van Nationaal Jeugd Musical Theater kan aan personen, die zich niet 
houden aan de voorschriften van dit reglement, of gedrag vertonen dat daartoe aanleiding geeft, de 
toegang tot de gebouwen van Stichting Nationaal Jeugd Musical Theater aan de Baarsjesweg 279, te 
Amsterdam en aan de Zomerdijk 12, te Zaandam worden ontzegd. 

3.3 Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade 
heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed. 

4. Slotbepalingen 

4.1 Op verzoek wordt het reglement aan iedereen verstrekt. 

4.2 In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil van mening over de interpretatie 
en/of toepassing van dit reglement tussen de directeur en gebruikers van Nationaal Jeugd Musical 
Theater, beslist het Bestuur van Nationaal Jeugd Musical Theater. 

4.3 De directeur van Nationaal Jeugd Musical Theater mag maatregelen nemen, die niet 
kunnen worden uitgesteld en noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. De op grond van 
deze bepaling genomen maatregelen worden zo snel mogelijk meegedeeld aan het Bestuur  

4.4 Dit reglement heeft de naam "Reglement Nationaal Jeugd Musical Theater 2017-2018". 
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2. Huishoudelijk reglement  

Onderstaande regels gelden voor de NJMT studio’s in Amsterdam en Zaandam. 
 
1. Vijf minuten voor de les begint dient iedereen omgekleed in trainingskleding aanwezig te zijn zodat 
er op tijd met de les begonnen kan worden.  
 
2. Wanneer je niet op tijd aanwezig bent kan de docent(e) je de toegang tot de les ontzeggen. 
 
3. De lesuren worden als volgt ingedeeld: 5 minuten inloop, 50 minuten les en 5 minuten uitloop. In 
de praktijk betekent dat: als de les officieel begint om 18:00 uur dan ben je om 17:55 uur aanwezig 
en ga je naar binnen, tot 18:55 heb je les en je maakt je klaar om de volgende les in te gaan of om 
naar huis te gaan. De in-en uitloop tijd is tevens de pauze, bij drie lesuren wordt na het tweede 
lesuur een pauze van 20 minuten gegeven. De inloop en uitloop tijd wordt dan 10 minuten. 
 
4. Wanneer de les is afgelopen ga je dus of naar de volgende les of naar huis of je wacht in de kantine 
op degene die je op komt halen. Het is niet de bedoeling om op de school te blijven als je geen les 
hebt. Daar is geen ruimte voor en het leidt de andere leerlingen af. 
 
5. Alle leerlingen die zanglessen volgen moeten elke les hun muziekmap meenemen. 
 
6. Geen eten en drinken in de kleedruimte. We hebben daar speciale ruimtes voor. 
 
7. Blijf van de spiegelwand af. Het schoonhouden van zulke grote wanden is lastig. Het is NIET nodig 
dat je met handen, voeten en of zelfs je lichaam aan deze spiegelwand komt. 
 
8. Wanneer je je niet aan de regels houdt of je gedrag niet overeen komt met de regels van het NJMT 
kan je de toegang tot de panden van het NJMT ontzegt worden. 
 
9. Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door de leerling die de schade 
heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed. 
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3. Betalingscondities 

Onderstaande betalingscondities gelden voor schooljaar 2017-2018. 

Lesgelden NJMT 2017-2018 Korting 

½ lesuur per week € 16,25 per maand  

1 lesuur per week € 32,50 per maand  

2 lesuren per week € 55,00 per maand €10,00 

3 lesuren per week € 77,50 per maand €20,00 

4 lesuren per week € 100,00 per maand €30,00 

5 lesuren per week € 120,00 per maand €42,50 

6 lesuren per week € 137,50 per maand €57,50 

Bij het volgen van 6 lessen per week kunnen voor € 10,00 meer onbeperkt lessen worden 

gevolgd. 

NB. Lessen van de theaterproducties, wedstrijdteams, workshops en bootcamps tellen niet 

mee voor bovenstaande tabel. 

 

Theaterproducties Legally Blonde en Assepoester 

 Indien geen andere lessen bij het NJMT worden gevolgd: 

2 lesuren per week € 60,00 per maand 

3 lesuren per week € 90,00 per maand 

 Indien wél andere lessen bij het NJMT worden gevolgd: 

2 lesuren per week € 50,00 per maand 

3 lesuren per week € 67,50 per maand 

 

Wedstrijd- & Demoteams 

2 lesuren per week € 55,00 per maand 

NB. Alle inschrijfgelden voor wedstrijden en etc. worden door 

het NJMT betaald. 

 
Extra korting: 10% op het cursusgeld bij jaarbetaling. Tussentijdse opzegging bij een jaarbetaling is 
alleen mogelijk bij overleg van een doktersattest.  
Voor leerlingen vanaf 21 jaar, zijn we verplicht 21% BTW te berekenen bovenop de lesgelden. 
 

Wijze van betaling en betalingscondities 
Het lesgeld wordt bij vooruitbetaling, middels een door u afgegeven machtiging tot automatische 
incasso, in de eerste week voor de nieuwe maand afgeschreven van uw rekening.  
Bij niet automatisch betalen (u maakt geen gebruik van incasso) geldt een toeslag van € 5 voor 
administratiekosten per betaling. Het lesgeld dient ook in dit geval voor de 1e les van de maand 
middels overschrijving op een van onderstaande rekeningnummers, vermeerderd met de kosten 
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voor het niet automatisch betalen te worden voldaan. 
Het volgen van lessen is uitsluitend mogelijk wanneer aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. 
 
Opzegging 
Opzegging is mogelijk 4 keer per jaar, t.w. per 01-12-2017, 01-03-2018, 01-06-2018 en 01-09-2018 en 
kan uitsluitend schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven geschieden aan het 
secretariaat.  
De eerste maand geldt als proefperiode, waarbinnen te allen tijde kan worden opgezegd. Restitutie 
van het lesgeld van de eerste maand is niet mogelijk. Het lesgeld is verschuldigd tot 1 maand na 
datum van opzegging. Bij te late opzegging of geen opzegging is men verplicht tot betaling van de 
volgende maand. Het niet verschijnen op de lessen geldt niet als opzegging. 
 
Voorwaarden bij inschrijving 
Bij inschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd. Cursisten dienen de door de studio vastgestelde 
reglementen na te leven, dit met het oog op de noodzakelijke orde en discipline. Door inschrijving en 
betaling van de lesgelden wordt akkoord gegaan met de alle voorwaarden, waaronder de 
inschrijvings- en opzeggingsvoorwaarden. 
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4. Kledingvoorschriften 

Voor de nieuwe leerlingen hierbij overzicht van de  voorgeschreven kleding per afdeling/discipline. 
De docenten kunnen de leerlingen de toegang tot de les ontzeggen als leerlingen zich niet aan de 
kledingvoorschriften houden. 
 
Bestellen 
In de studio in Amsterdam zijn pasmodellen aanwezig (Zaandam op verzoek). De voorgeschreven 
kleding kan na passen op de school worden besteld Dance Wear Amsterdam via: 
www.flevodanceshop.nl . De kleding zal zonder extra kosten naar uw huisadres worden gestuurd. 
 
3.1 Lessen Dansafdeling en Theaterafdeling 

3.1.1 Voorschriften 

Jongens en meisjes:  

● Zwarte jazzbroek en meisjes zwart balletpak zonder mouw met brede bandjes, jongens Shirt 
Danse zwart. 

● Zwarte hoge jazzlaarsjes  
● Haren dienen te worden opgestoken. 
● Geen enkel-of beenwarmers.  
● In de les is het dragen van T-shirts, truien of ander schoeisel dan jazzschoenen NIET 

toegestaan.  
 
3.1.2 Voorbeelden 

● Merlet - Galaxy Jazzschoen  vanaf maat 30 € 49,95 

 
 

● Jazzpant Danse d' Ariane supplex - 5507 € 37,75 
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● Meisjes:  Danse d' Ariane - Olivia - Kids Supplex  € 24,95 / Volwassenen: Supplex € 31,50 

 
 

● Jongens: Shirt Danse d' Ariane - Thom supplex - €29.95 
 

  
 
 
3.2 Tapdance:  

● Tapschoenen 
● Tapschoenen worden voor aanvang van de les IN DE ZAAL aangetrokken.  

 
3.3 Klassiek ballet 
 
3.3.1 Voorschriften 

● Roze panty met voet en zwart  balletpakje zonder mouw met brede bandjes - roze klassieke 
balletschoentjes. Taillebandjes. 

● Het haar dient te zijn opgestoken in een knot.  
● Jongens: Mens tight zwart, shirt Dans e wit en zwarte klassieke balletschoenen. 
● Geen enkel-of beenwarmers 

 
3.3.2 Voorbeelden 

● Meisjes:  Danse d' Ariane - Olivia - Kids Supplex  € 24,95 / Volwassenen Supplex € 31,50 
● Bunheads Haarnetje € 2,50 
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● Panty met voet roze – T99   € 8,95 
● Balletschoen doorl. Zool roze Kinderen - Bloch 209 Arise € 17,50  OF 

  
 

● Balletschoen Split Zool roze volwassenen of na 10 jaar - Merlet - Iva € 34,95 
 

 
 

● Jongens: Shirt Danse d' Ariane kleur wit - Thom supplex - €29.95 

  
 

● Jongens: Mens tight Danse d' Ariane - Robert Nair - €37.50 
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● Balletschoen doorl. Zool Zwart - Bloch 209 Arise € 17,50  Kinderen  

  
 

● Balletschoen Split Zool Zwart voor volwassenen of na 10 jaar - Merlet - Iva Balletschoen €  
34,95 
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