ALGEMENE VOORWAARDEN:HET MUZIEKHUIS
1. SOORTEN ONDERWIJS EN AANMELDING:
Aanmelden kan plaats vinden voor het volgen van:
a. voorbereidend onderwijs (instapcursus)
b. muziekklas
c. instrumentaal vocaal onderwijs privé of groepsles.
d. cursus ‘in de band’(voor de gevorderde muziekbeoefenaars)
2. PLAATSING EN INDELING:
a) De lestijden en lesvorm van de muzieklessen worden door de Muziekhuis vastgesteld, waarbij
zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met, de voor 1 augustus van dat jaar doorgegeven,
verhindertijd (één aan te geven) van de zijde van de leerling. Tijdens de
muziekschoolvakantie en nationale feestdagen wordt er geen les gegeven.
b) De leerling heeft geen recht op muziekles van een bepaalde docent(e). Met andere woorden
het Muziekhuis is vrij te bepalen welke docent(e) de lessen geeft.
c) Inschrijving 1 x 14 dgs heeft u les in de volgende weken:
1. Week 36-38-40-43-45-47-49-51 2017 Week 3-5-8-10-12-14-16-20-22-24 2018
2. Week 37-39-41-44-46-48-50 2017 Week 2-4-6-9-11-13-15-17-21-23-25 2018
3. DUUR SCHOOLJAAR / OPZEGGING:
Het lesjaar vangt aan na begin van het basisonderwijs. Voor het komend seizoen begint dit in
week 36. Iedere leerling krijgt een vakantierooster spoedig na aanvang van de lessen.
De mogelijkheid van tussentijdse opzegging bestaat niet.
4. LESGELD:
De hoogte van het cursusgeld staat op het inschrijfformulier. Indien een leerling in de loop van
een schooljaar wordt geplaatst wordt het bedrag aan les- of cursusgeld voor betrokkene naar
evenredigheid toegepast. Het lesgeld is exclusief lesmaterialen.
Het lesgeld wordt gefactureerd in drie termijnen.
Betaling van het lesgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Eventuele kosten bij wanbetaling zijn voor rekening van de leerling of bij minderjarige zijn
direct verantwoordelijke.
5. RESTITUTIE/ KWIJTSCHELDING:
a. Wanneer een leerling over een aangesloten periode van tenminste 5 lessen door ziekte de
lessen niet heeft kunnen volgen. Een verzoek om restitutie dient, vergezeld van een
verklaring van de behandelde arts, binnen twee maanden na afloop van de daarop betrekking
hebbende periode, schriftelijk bij de administratie te worden ingediend.
b. Als er in het schooljaar door onvoorziene omstandigheden meer dan 2 lessen uitvallen, wordt
restitutie van lesgeld verleend. De eerste 2 uitgevallen lessen zijn voor rekening van de
leerling. De restitutie wordt na afloop van het schooljaar verrekend.
c. Als onvoorziene omstandigheden in het vorig lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere:
ziekte van de docent(e), brand- en waterschade, werkstaking, verkeerstoringen dan wel
verkeers-opstoppingen ten gevolge waarvan de docent niet bij machte is om les te geven.
d. Door de leerlingen verzuimde lessen kunnen niet worden gecompenseerd. Afspraken voor de
10 leskaart die binnen 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht.
6. SLOTBEPALING:
Bij festiviteiten of uitvoeringen kunnen film en/of foto materialen gebruikt worden voor
publicatie. Bezwaren hiertegen dient u kenbaar te maken bij de muziekschool.
Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de leerling of diens wettelijke
verantwoordelijke te kennen op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze gestelde
algemene voorwaarden.

