
OVEREENKOMST SCHOOLJAAR 2022-2023 
Overeenkomst (1 exemplaar per school) m.b.t. deelname aan CULTUURBOX 22-23  
Uiterlijk 1 juli ingevuld aanleveren bij: cultuurbox@vazom.nl 
 
AFSPRAKEN: 
 

1. Inschrijving en bevestiging • Inschrijven kan tot 1 juli 2022 voor het aanbod van de 
Cultuurbox ontwikkeld door de Vrije Akademie Parkstad 

• Bij inschrijving stuurt de school de ondertekende 
overeenkomst op naar cultuurbox@vazom.nl en 
ontvangt men t.z.t. een bevestiging. 

• Via www.parkstad.plannedculture.nl kunnen de keuzes 
worden doorgegeven alsmede de schoolgegevens. 
(Mocht dit niet lukken staan wij uiteraard voor jullie klaar 
om te helpen). 

• Vervolgens zal het team van de Vrije Akademie Parkstad 
starten met de planning. 

2. Wijzigen of annuleren door 
de school 

Met het accorderen van bovengenoemde bevestiging door de 
school is de inschrijving definitief en daarmee bindend. Op basis 
van de geaccordeerde bevestiging gaat de Vrije Akademie 
Parkstad contractuele verplichtingen aan met culturele 
uitvoerders. Om die reden kan de inschrijving niet vrijblijvend 
worden gewijzigd of geannuleerd. 
Ongeveer 3 weken voor aanvang van een culturele activiteit 
ontvangt de school via het Planned Culture boekingsprogramma 
een herinneringsmail met alle eerder gemaakte afspraken. 
Wijzigingen (bijvoorbeeld in het aantal leerlingen) kunnen tot 2 
weken voorafgaand aan het bezoek via Planned Culture aan de 
Vrije Akademie Parkstad kenbaar gemaakt worden.  
In principe worden bij een annulering de aanvankelijke 
afgesproken kosten van de culturele activiteit(en) en – indien van 
toepassing- van het vervoer in rekening gebracht bij de school. 

3. Annuleren door culturele 
instelling (Vrije Akademie 
Parkstad) 

De Vrije Akademie Parkstad en samenwerkende partners zullen al 
het mogelijke verrichten om de aangekondigde activiteit 
daadwerkelijk te laten plaatsvinden, maar zijn nimmer 
aansprakelijk voor door de school geleden schade die ontstaat 
door overmacht aan de zijde van de culturele instelling. Als een 
activiteit omwille van overmacht (dit in geval van ziekmelding van 
de workshopgever) geen doorgang kan vinden, zullen de Vrije 
Akademie en partners zich maximaal inspannen een passend 
alternatief aan te bieden. 

4. Annuleren vanwege 
schoolbestuur- en 
overheidsmaatregelen 

Indien fysiek onderwijs niet mogelijk is vanwege 
overheidsmaatregelen en/of beslissingen door schoolbesturen 
worden de cultuurbezoeken en workshops digitaal aangeboden. 
In overleg kan gekeken worden naar een andere geschikte vorm 
binnen redelijke mogelijkheden. 

mailto:cultuurbox@vazom.nl
http://www.parkstad.plannedculture.nl/


5. Prijs De prijs van 16,37 euro is het vastgesteld cultuurbudget per 
leerling. Pakket inhoud:  

• 1 bezoek aan een culturele instelling 

• 1 workshop of 1 theatervoorstelling 

• Inspiratie interviews  
• Opdracht en community voor de ICC-er 

 

6. Betaling Op het einde van het kalenderjaar 2022 stuurt de Vrije Akademie 
Parkstad een factuur naar de school voor alle afgenomen 
culturele activiteiten en – indien van toepassing- het vervoer. De 
school dient de factuur binnen de wettelijke afgesproken termijn 
van 30 dagen te betalen. 

7. Gegevensverwerking De AVG-voorwaarden zijn in te zien op de website van de Vrije 
Akademie Parkstad 

  

 
 
GEGEVENS: 
 
 

Naam school  
 
 
 
 

Adres en telefoonnummer school  
 
 
 
 

Gegevens directie  
 
 
 
 

Gegevens ICC-er   
 
 
 
 

 

VOOR AKKOORD: 
 

School:  
 

Datum:  

Plaats:  

Handtekening:  

 

 

 
 
 



 
 
 


