
INSCHRIJFFORMULIER
WARM WATER JEUGDTHEATER

DATUM VAN INVULLING

MIJN VOORNAAM 

MIJN ACHTERNAAM

MIJN GEBOORTEDATUM

MIJN LEEFTIJD TEN TIJDE VAN INSCHRIJVING

MIJ SPREEK JE AAN MET
 ⃝  zij/haar       ⃝    ⃝ die/hen
 ⃝  hij/hem               ⃝ anders: ..................... 

MIJN ADRES

MIJN POSTCODE

MIJN WOONPLAATS

ALGEMENE GEGEVENS LEERLING

IK BEN 18 JAAR OF OUDER
⃝   ja       ⃝    
⃝ nee: onderstaande 3 tabellen zijn n.v.t.

MIJN TELEFOONNUMMER

MIJN E-MAILADRES

MIJN HANDTEKENING
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INSCHRIJFFORMULIER
WARM WATER JEUGDTHEATER

NAAM OUDER/VERZORGER 1 

TELEFOONNUMMER OUDER/VERZORGER 1

NAAM OUDER/VERZORGER 2

E-MAILADRES OUDER/VERZORGER 1

NAAM OUDER/VERZORGER 2

TELEFOONNUMMER OUDER/VERZORGER 2

E-MAILADRES OUDER/VERZORGER 2

WELK E-MAILADRES MOGEN WIJ TOEVOEGEN AAN 
ONZE MAILINGLIJST
    
     * Via dit e-mailadres houden wij contact. Denk     
     aan belangrijke informatie, persoonlijke vragen

⃝   e-mailadres 1       ⃝    
⃝  e-mailadres 2
⃝   beide e-mailadressen

HANDTEKENING

GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S)
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INSCHRIJFFORMULIER
WARM WATER JEUGDTHEATER

INSCHRIJVING

De leerling wilt zich graag inschrijven voor:

⃝   WWJ 1:     7 tot en met 10 jaar
⃝   WWJ 2:   11 tot en met 13 jaar
⃝   WWJ 3:   14 tot en met 16 jaar
⃝   WWJ 4:   17 tot en met 21 jaar

Voorkeur van lestijd:

⃝   Zaterdagochtend van 09.00 tot 10.30
⃝   Zaterdagochtend van 11.00 tot 12.30

Hoe hebt u het Warm Water Jeugdtheater gevonden?

⃝   Via de website
⃝   Via de sociale media (instagram, facebook)
⃝   Via een bekende
⃝   Via Greg&Baud Productions
⃝   Via een promotieoptreden
⃝   Anders, namelijk:

Toestemming:

⃝  Hierbij geef ik aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ga ik akkoord 
met de algemene voorwaarden.

Opmerkingen:
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INSCHRIJFFORMULIER
WARM WATER JEUGDTHEATER

INFORMATIE
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1 Teams
Bij het Warm Water Jeugdtheater maken wij gebruik van een Teams-omgeving. Het e-mailadres 
dat hiervoor wordt opgegeven wordt toegevoegd aan de omgeving. In deze omgeving kan de 
leerling vragen stellen aan mede-leerlingen of docenten, kunnen er repetitievideo’s worden 
geplaatst en bekeken en worden er leuke nieuwtjes gedeeld. Ook allerlei documenten, denk aan 
repetitieschema’s en draaiboeken, zijn binnen de omgeving toegankelijk. 
Het voornaamste contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en WWJ zal via de mail zijn. 

2 Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naarezra@greg-baud.nl. Ook voor het 
afmelden voor de les vragen wij u te mailen naar dit e-mailadres.

3 Nieuwsbrief
Na het inschrijven bij het Warm Water Jeugdtheater ontvangt u automatisch de nieuwsbrief, 
maxi-maal 5 keer per jaar. U ontvangt de nieuwsbrief niet wanneer u dit schriftelijk heeft laten 
weten, door een e-mail te sturen naar wwj@greg-baud.nl.

4 Kosten 
De kosten voor de lessen bij WWJ1, WWJ2, WWJ3 en WWJ4 bedragen €29 per maand. Een lesjaar 
bestaat uit 10 maanden in de periode van september tot en met juni, aldus €290 per jaar in 
termijnen. Als er in één keer wordt betaald krijgt u een maand korting en bedraagt een jaar €261.



INSCHRIJFFORMULIER
WARM WATER JEUGDTHEATER

ALGEMENE VOORWAARDEN
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1 Inschrijving
Om lessen te mogen volgen bij het Warm Water Jeugdtheater moet het inschrijfformulier naar 
waarheid worden ingevuld. Pas wanneer dit ingevuld is ingeleverd bij de coördinatoren van het 
Warm Water Jeugdtheater zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De inschrijving is pas 
definitief wanneer u via de penningmeester een bevestiging heeft ontvangen van inschrijving.
De aanmelding geldt voor het moment van inschrijven tot en met het moment van uitschrijven.

2 Betaling
De kosten voor de lessen bij WWJ1, WWJ2, WWJ3 en WWJ4  bedragen €29 per maand.Een 
lesjaar bestaat uit 10 maanden in de periode van september tot en met juni, aldus €290 per jaar in 
termijnen. Als er in één keer wordt betaald krijgt u een maand korting en bedraagt een jaar €261.
De betaling dient elke maand overgemaakt te worden naar rekeningnummer 
NL86 INGB 0007 8267 60 onder de vermelding van de naam van de leerling, de groep en de 
maand van betaling. Met het volledig invullen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de 
betalingsverplichting.
Betaling met de Zoetermeerpas is ook mogelijk.

3 Privacy
Het ingevulde inschrijfformulier wordt verwerkt in de ledenadministratie. Dit is in te zien door de 
penningmeester van het Warm Water Jeugdtheater en de coördinatoren van het Warm Water 
Jeugdtheater. De penningmeester en de coördinatoren hebben volledig toegang tot alle 
gegevens van de leden van het Warm Water Jeugdtheater. De gegevens worden niet
doorgegeven aan derden. De docenten van desbetreffende groep hebben inzage in de 
e-mailadressen van de leerlingen en/of ouders die bij hen in de groep zijn ingedeeld. Wanneer 
leerlingen deelnemen aan een productie van het Warm Water Jeugdtheater gaat u ermee 
akkoord dat dit wordt vastgelegd op beeld en of geluid in opdracht van het Warm Water 
Jeugdtheater. Van de productie waar de leerling aan meedoet wordt een DVD gemaakt die te 
koop is voor de leerlingen die mee hebben gedaan aan de productie. Met het inschrijven van de 
leerling geeft u via de AVG toestemming dat uw zoon/dochter op de foto mag voor 
promotie-materiaal op Facebook, Instagram, de website en andere reclame doeleinden.

Na het opzeggen bij het Warm Water Jeugdtheater worden de naam en het e-mailadres van de 
leerlingen en/of ouder nog drie jaar bewaard en daarna verwijderd. De overige gegevens 
worden direct verwijderd.
Het Warm Water Jeugdtheater doet geregeld mee aan activiteiten. Wanneer hiervan foto’s 
worden gemaakt, is het Warm Water Jeugdtheater geen eigenaar van dit materiaal en dus niet 
verantwoordelijk hiervoor. Foto’s/filmpjes gemaakt door ouders of anderen belangstellenden 
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Warm Water Jeugdtheater.

Aansprakelijkheid
Het Warm Water Jeugdtheater is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of verlies 
van eigendommen van leerlingen.


