
 
 
 
Algemene Voorwaarden educatie 2020-2021  - h19 Centrum voor de kunsten 
 
Inschrijven 
Inschrijving voor educatie-aanbod van h19 Centrum voor de kunsten, verder h19 genoemd, dient te 
geschieden door middel van volledige invulling, ondertekening en inzending van het daarvoor 
bestemde inschrijfformulier. Dit kan schriftelijk of via internet. Voor elke activiteit die wordt 
aangevraagd dient een apart inschrijfformulier te worden ingevuld. Door ondertekening van het 
inschrijfformulier of na akkoordverklaring via internet geeft u aan dat u de algemene voorwaarden van 
h19 kent en hiermee akkoord gaat. De school van de ondertekenaar wordt de betalingsplichtige.  
Het is mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma, dat gegevens met 
betrekking tot de activiteit afwijken van eerdere publicatie. De afnemer kan hier geen rechten aan 
ontlenen. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
h19 doet behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet aan gegevensverwerking. De 
gegevens die we vragen zijn noodzakelijk voor de nakoming van de activiteit. h19 moet daarbij voldoen 
aan de wettelijke fiscale bewaarplicht voor ondernemingen en bewaart persoonsgegevens maximaal 1 
extra schooljaar. 
 
Tarieven en betaling 
Betalingen geschieden middels een door h19 gezonden factuur aan de school. Bij bovenschoolse 
projecten wordt gefactureerd aan Delta Onderwijs. 
Voor alle betalingen geldt dat de vervaldatum tevens de verzuimdatum is, zodat geen ingebrekestelling 
vereist is.  
 
Garantie afname activiteit 
In geval van overmacht van overheidswege of aan de zijde van h19 worden de verplichtingen 
opgeschort totdat de overmachttoestand is geëindigd. 
 
Beëindiging overeenkomst 
Indien de inschrijving wordt geannuleerd, verplicht de afnemer zich tot het betalen van alle kosten die 
zijn gemaakt voor reeds verrichte werkzaamheden en reserveringen.  
 
Wijziging gegevens 
Wijziging van gegevens dienen tijdig bij de administratie bekend te worden gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Klachten 
Ondanks de zorgvuldige bewaking van de kwaliteit van onze diensten kan het voorkomen dat u 
hierover opmerkingen heeft. Dit kunt u kenbaar maken per mail: educatie@h19.nl.  
 
Aansprakelijkheid 
h19 stelt zich niet aansprakelijk voor letsel, verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke 
bezittingen. 
 
Gebruik van beeldmateriaal 
h19 maakt tijdens het schooljaar beeldmateriaal van haar activiteiten. Indien u bezwaar heeft tegen  
het feit dat h19 gebruikmaakt van beeldmateriaal waarop u voorkomt, dan kunt u dit schriftelijk 
kenbaar maken. Leerlingen die deel nemen aan de educatieve activiteiten van h19 en op beeldmateriaal 
voorkomen zullen nooit getoond worden zonder toestemming van de desbetreffende leerkracht/school. 
Uiteraard kunt u ter plekke aan de fotograaf kenbaar maken dat u niet gefotografeerd of gefilmd wil 
worden. 
 
Algemeen 
In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van h19. 
 
Titel en inwerkingtreding 
Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de ‘Algemene Voorwaarden educatie 2020-2021 – h19 
Centrum voor de kunsten’ en gaat u de verplichting aan tot betaling. 
 
Het meest volledige en actuele privacybeleid vindt u op www.h19.nl. 


