Algemene Voorwaarden Muzieklessen
Klank en Kunst

(ook te downloaden www.klankenkunst.nl)

1. Cursusjaar/schoolvakanties
a. Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni. Inschrijving kan gedurende het hele jaar.
b. Er zijn 37 lesweken in een cursusjaar.
c. De vakantiedata vallen zoveel mogelijk samen met die van het basisonderwijs in de regio.
2019 - 2020
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

za 19 -10 t/m zo 27-10
do 5 -12
za 21-12 t/m zo 05-01
za 22-02 t/m zo 01-03
vr 10-04 t/m ma 13-04
za 25-04 t/m di 05-05
do 21-05 t/m zo 24-05
za 30-05 t/m zo 07-06
za 18-07 t/m ma 31-08

2. Betalingen
a. Individuele lessen
Bij inschrijving voor het seizoen is de betaling maandelijks aan het einde van de maand. De lessen zijn van september tot en
met juni, zo ook de betaling van het lesgeld. Als er geen inhaallessen zijn gaan de lessen door tot de zomervakantie.
U krijgt dan nog een rekening voor de losse lessen.
Maandelijkse betaling geldt alleen voor de jaarcursussen. De 10 lessenkaart wordt ineens betaald binnen 14 dagen na het
starten van de lessen.
(Rekeningnummer voor het cursusgeld: NL02 INGB 0008 4041 61 t.n.v. F.J.H. Hockx, automatische overschrijving bij
voorkeur op de 20e van de maand)
b. Groepslessen
Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u per e-mail een factuur. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na het starten
van de cursus te worden overgemaakt.
3. Inschrijvingen
Inschrijving voor een muziekcursus is mogelijk via het aanmeldingsformulier voor de gehele cursus of het resterend
gedeelte daarvan. Bij inschrijving in de loop van een cursus, wordt een evenredig deel van het lesgeld in rekening gebracht.
De inschrijving is persoonsgebonden.
4. Plaatsing
Soms is bij inschrijving voor een cursus plaatsing niet direct mogelijk in verband met het samenstellen van een groep of
beschikbare lestijden. De cursist kan dan op een wachtlijst geplaatst worden en zo snel mogelijk ingeroosterd. Zodra er plek
is wordt er contact opgenomen.
5. Beeld en Geluid
Tijdens de lessen worden geen beeld en/of geluid opnamen gemaakt door de docent of cursist. Wanneer dit wel wenselijk is,
wordt dit alleen gedaan met wederzijdse toestemming van docent en cursist.
Klank en Kunst zal een dergelijke opname nooit openbaar toegankelijk maken, bijvoorbeeld via YouTube. Wel kan ervoor
gekozen worden de opname te uploaden op het besloten YouTube kanaal van Klank en Kunst, deze opnamen zijn niet
openbaar, en enkel te zien via de directe link tot het Klank en Kunst kanaal.
6. De cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger zal klank en kunst niet moedwillig in een kwaad daglicht stellen.
7. Opzegging
Voor opzegging van de lessen door de leerling of lesgeld plichtige geld een opzegtermijn van één kalender maand.
Voorbeeld: u geeft op 1 januari aan te stoppen dan lopen de lessen door tot 1 maart. U geeft op 31 januari aan te stoppen dan
lopen de lessen door tot 1 maart. Dit geldt voor alle seizoenscursussen.
Een inschrijving voor wekelijkse of twee wekelijkse lessen loopt door tot deze schriftelijk (per e-mail) wordt opgezegd. Bij
niet tijdige opzegging wordt de inschrijving geacht te zijn verlengd.
8. Verzuim
Incidentele afwezigheid door b.v. ziekte van de cursist graag tijdig melden en geeft geen aanleiding tot lesgeldrestitutie.
Meld u de lessen bij voorkeur af met een sms bij de docent.
Het cursusjaar bestaat uit 37 lessen. Wanneer de docent in een cursusjaar meer dan twee maal afwezig is heeft de cursist
recht op teruggave van lesgeld over de gemiste lessen vanaf de derde les. Van afwezigheid wordt niet gesproken wanneer de
docent heeft gezorgd voor vervanging. Inhaal lessen worden individueel afgesproken, als het niet mogelijk is een geschikt
moment te vinden tijdens het seizoen dan kan ook worden afgesproken de les te plannen in juli of augustus.
www.KlankenKunst.nl
klankenkunst@gmail.com
NL02 INGB 0008 4041 61 t.n.v. F.J.H. Hockx
(voorkeur 20e van de mnd. bij een seizoen inschrijving.)
Datum:
Handtekening cursist/ ouder verzorger:

Handtekening Klank en Kunst:

