
  
 
 
 
Algemene voorwaarden Jeugdorkest Leidsche Rijnseizoen 2020-2021 
 
1. Inleiding 
 
Het Jeugdorkest Leidsche Rijn is bedoeld voor kinderen op de basisschool in de leeftijd van 8 –14 
jaar, met uitloopmogelijkheden voor oudere leerlingen. Het is een initiatief van de Stichting 
Jeugdorkest Leidsche Rijn, Cultuur19 en Het orkest van Utrecht. Samenspel, plezier maken tijdens 
het spel en tussendoor en een incidenteel concert samen met het orkest van Utrecht zijn doelen. 
 
2. Aanmelding. 
 
Cultuur19 verzorgt de ledenadministratie in opdracht van de Stichting Jeugdorkest Leidsche Rijn. 
Kinderen melden zich aan via de website of via info@jeugdorkestleidscherijn.nl. Cultuur19 zal een 
link versturen, waarna aanmelding is geregeld. Een eerste proefles is gratis. De repetities vinden 
plaats op donderdag middag van 16.15 uur tot 17.15 uur in de Cultuur Campus. 
 
3. Feestdagen en vakanties 
 
Op erkende feestdagen en tijdens schoolvakanties speelt het jeugdorkest niet. 
 
4. Betaling 
 
Cultuur19 factureert 180 euro per jaar per kind (2e en 3e kinderen ieder 160,-) in twee termijnen 
voor een seizoen (juni en december). Indien dat een probleem vormt, kan er een betalingsregeling 
worden getroffen om in vier keer te betalen. Op vertoon van U-pas is korting mogelijk (gaat niet van 
het tegoed af). Indien het bedrag ook dan een probleem vormt, vinden we in samenwerking met het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur Utrecht een oplossing. We moedigen u aan om in dat geval even contact 
op te nemen met ons via info@jeugdorkestleidscherijn.nl. 
 
5. Afmelding 
 
Bij verhindering van een repetitievragen we u te mailen naar info@jeugdorkestleidscherijn.nl. 
Cultuur19 geeft dit door aan de dirigent. Bij afwezigheid van de leerling blijft lesgeld verschuldigd. Bij 
langdurige afwezigheid, door bijvoorbeeld ziekte, kan er in overleg met Cultuur19 restitutie van het 
cursusgeld worden gegeven. Zonder overleg kan dit niet. Overleg hierover kan via 
info@jeugdorkestleidscherijn.nl. 
 
6. Verhindering van de dirigent 
 
Bij verhindering van de dirigent zal dit tijdig worden gecommuniceerd en/of zal er voor vervanging 
worden gezorgd. 
 
7. Opzeggen lidmaatschap 
 
De Stichting Jeugdorkest Leidsche Rijn hanteert een opzegtermijn van 3 maanden: 3 maanden 
voordat de factuurperiode afloopt kan er schriftelijk, of per mail na mailbevestiging, opgezegd 
worden via info@jeugdorkestleidscherijn.nl. 
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8. Diefstal, schade of vermissing 
 
Stichting Jeugdorkest Leidsche Rijn en Cultuur19 zijn niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of 
schade aan de persoonlijke eigendommen van de leden. Schade die wordt aangebracht aan het 
gebouw of eigendommen die toebehoren aan Cultuur Campus dienen door de 
ouder/verzorger(minderjarigheid), te worden vergoed. 
 
9. Publicatie van foto’s en filmpjes 
 
Bij veel activiteiten van het Jeugdorkest worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze worden  gebruikt 
voor promotie doeleinden van het Jeugdorkest. Daarom vraagt de Stichting Jeugdorkest Leidsche Rijn 
aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de kinderen, bij inschrijving en bij aanvang van 
het seizoen, om in te stemmen met de portetvoorwaarden van de Stichting Jeugdorkest Leidsche Rijn 
en Cultuur19. Deze portretvoorwaarden zijn terug te vinden op de website 
(www.jeugdorkestleidscherijn.nl) of opvraagbaar bij info@jeugdorkestleidscherijn.nl. 
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