
Inschrijving en Voorwaarden                

TrainingsActeerCursus   Inschrijving
Hierbij geef ik mij op voor de TrainingsActeerCursus (TTAC)
Startdatum van de cursus: 

Naam: 

Geboortedatum:

Straat en huisnummer: 

Postcode:  Plaats: 

Telefoon:  Email:

Theateropleiding:

 

Afgerond:  Indien geen (afgeronde) theateropleiding en wel aantoonbare spelervaring, 
   gaarne een C.V.  bijsluiten. 

Handtekening en datum inschrijving graag invullen voor akkoord.
(deze vind je onder de betalings- en leveringsvoorwaarden) 

Kijk/klik op   https://tractrice.nl/privacy.html   voor meer informatie over   
de privacyverklaring van Tractrice.
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Betalings- en LeveringsVoorwaarden

Door inschrijving verklaar je je akkoord met onderstaande 
voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van het 
volledige cursusgeld.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven tot het 
maximaal aantal deelnemers (12).

Betaling
Ineens; 1 week voor aanvang van de opleiding het verschuldigde bedrag van € 
1748,50 overmaken op rekeningnummer NL67 INGB 0009 3462 19 t.n.v. A.A. 
Kaan te Hoogland

In twee termijnen;  1 week voor aanvang van de opleiding het eerste 
termijnbedrag á € 874,25 overmaken op rekeningnummer NL67 INGB 0009 
3462 19 t.n. v. A.A. Kaan te Hoogland.
De tweede termijn á € 874,25 dient uiterlijk  vóór lesdag 4 ontvangen te zijn op
rekeningnummer NL67 INGB 0009 3462 19 t.n.v. A.A. Kaan te Hoogland.

Ik heb de  informatie- en selectiedag gevolgd en ontvang daarom € 40,- korting op het 
cursusgeld. Graag aankruisen indien van toepassing.

Annulering en restitutie
Cursusgelden worden niet terugbetaald, tenzij een cursus om organisatorische 
redenen niet door kan gaan.
In geval van langdurige blessure of ziekte kan contact opgenomen worden met 
het Annelies Kaan | Tractrice via ttac@tractrice.nl 
Indien Tractrice besluit om de inschrijving van de cursist te annuleren op 
initiatief van de cursist, wordt € 10 administratiekosten in rekening gebracht. 
Tractrice behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren of uit de stellen 
indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. De cursist wordt per mail 
geïnformeerd.
Het betaalde cursusgeld wordt in geval van annulering terugbetaald.
In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een 
vervangende docent gegeven óf aan het einde van de cursusperiode 
ingehaald. De inhaalles kan eventueel (in overleg) op een andere dag en tijd 
plaatsvinden. Cursisten dienen er rekening mee te houden dat de cursus 
hierdoor enkele weken kan uitlopen.
Corona
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Mocht een cursus vanwege een aangepast (overheids)beleid tijdelijk niet fysiek
kunnen plaatsvinden, dan wordt door Tractrice een passende oplossing gezocht
(ofwel de lessen worden op een later moment ingehaald, ofwel de lessen 
worden vervangen voor online lessen). Hiermee ga je akkoord bij inschrijving 
van de cursus.

Aanwezigheid cursist 
Gezien het (relatief) gering aantal opleidingsdagen is aanwezigheid op alle 
dagen van groot belang.
Aanwezigheid is een van de criteria waarop de cursist aan het einde van de 
cursus beoordeeld wordt. 

Fotografie en video-opnames 
Tijdens de cursus kan door Tractrice foto's  gemaakt worden voor publicitaire 
doeleinden, zoals brochure en website. Als hiertegen voorafgaand aan de 
cursus geen schriftelijk bezwaar wordt aangetekend  gaat Tractrice ervan 
vanuit dat de cursist hiermee akkoord gaat. Uiteraard kan ter plekke aan 
Tractrice kenbaar gemaakt worden wanneer de cursist niet gefotografeerd 
wenst te worden. 

Aansprakelijkheid 
Tractrice is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken 
van eigendommen en goederen van cursisten.

Lesmateriaal
Na betaling van het cursusgeld ontvang je per lesdag een hoofdstuk van het 
studieboek. 
Je ontvangt deze digitaal. Het auteursrecht op de uitgegeven brochures en 
cursusmateriaal berust bij Tractrice, tenzij een andere auteursrechthebbende 
op het werk zelf is aangegeven. 

Catering
De cursist draagt zelf zorg voor het meebrengen van een lunch.
Tractrice verzorgt thee/koffie en water.

Handtekening voor akkoord

Datum en plaats:
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